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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007 - 2013» 

 

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

I. Εισαγωγικό Μέρος  

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης  

2. Έγκριση των πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επ Παρακολούθησης  

3. Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Συγκρότησης των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΑ  

4. Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

II. Υλοποίηση του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»  

1. Βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις και κανονιστικές απαιτήσεις του 

ΕΠ  

2. Ενημέρωση για την Ετήσια Συνάντηση του ΕΠ  

3. Υλοποίηση της «κατ’ εξαίρεση» ενεργοποίησης (exceptional activation) 

– Σχέδια Δράσης / Δείκτες / Κριτήρια Επιλογής Πράξεων  

4. Εξειδίκευση ΕΠ – Υλοποίηση μελετών εξειδίκευσης (full activation)  

5. Δημοσιότητα  

6. Αξιολόγηση  
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7. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΕΠΕΑΑ 2009  

8. Χρηματοδοτικά εργαλεία  

9. Ενημέρωση σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών διαχείρισης και 

εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

III. Τοποθετήσεις μελών ΕπΠα ΕΠΕΑΑ – Συζήτηση 

IV. Σχέδιο Αποφάσεων Συμπερασμάτων Επιτροπής 

Παρακολούθησης   

 

ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ:  

- Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης  

1. Α. Μακρυγιάννη, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

2. Χ. Καλλονιάτης, Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης  

3. Ν. Αναγνώστου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2000 – 2013» 

- Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

4. Γ. Πετράκος, Γ. Γ., Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης  

5. Κ. Κουκολιάς, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  (ΕΥΣ) 

6. Κατ. Παπαδημητρίου,  (ΕΥΣ) Διαχειριστική Αρχή ΕΠΕΑΑ 

7. Δ. Ιακωβίδης, Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασμού, Στρατηγικής και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  

8. Μ. Τριανταφύλλου, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης  

9. Δ. Σουσούνης, Αρχή Πιστοποίησης  

10. Α. Σιδέρη, Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος   

11. Κ. Κουκολιάς, Εκπρόσωπος της Επιτροπής για το Συντονισμό του 

Προγράμματος και της Εφαρμογής των συγχρ. δράσεων κρατικών 

ενισχύσεων του άρθρου 10 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει  
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12. κ. Βοζίκης Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  (ΕΥΣ) 

13. Εμμ. Γιαμπουράς, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή 

Σύγκλιση»  

14. Μ. Παπαδημητρίου, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), 

ΥΠΟΙΑΝ   

 

- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  

15. Η. Αλεξόπουλος, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη».  

-  

    Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  

16. Σ. Γώγος, Ειδική Γραμματεία Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης  

17. Σ. Γώγος, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση»  

18. Π. Σακελλαρίου, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης   

19. Θ. Τσέκος, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων 

Πόρων  

20. Ε. Κρικέλα, Κ. Σπυρόπουλος, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ  

21. Ε. Κούκουλα, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης 

Δράσεων ΕΚΤ  

22. Π. Οικονομάκος, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου Δυναμικού»  

23. Ι. Κανακάκης, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την Ενσωμάτωση των 

Αρχών της EQUAL και για τη Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

του Ανθρώπινου Δυναμικού»  

24. Κ. Μιχοπούλου, Μ. Κομνηνού, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 

Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ  
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25. Δ. Μπουγιακλής, Ι. Τυμπακιανάκης, Οργανισμός Απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού  

 

- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

26. Φ. Δαλαβέρη, Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  

- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

27. Γ. Αλετράς, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη» 

- Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων   

28. Δ. Κοκκινασίδης, Γενική Γραμματεία Ισότητας 

- Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   

29. Μ. Τασούλα, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  

- Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού  

30. Μ. Κόμβου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Πολιτισμός» του Γ΄ 

ΚΠΣ  

Επίσης:  

31. Δ. Χατζαντώνης, Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων  

32. Π. Συριόπουλος, Σπ. Χρυσανθόπουλος, Γενική Συνομοσπονδία 

Εργατών Ελλάδας  

33. Ν. Δασκαλάκης, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 

Εμπόρων Ελλάδας  

34. Β. Αρανίτου, Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου  

35. Α. Ξαρχά, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

36. Εκπρόσωπος ΟΚΕ  

37. Εκπρόσωπος ΕΝΑΕ   

38. Χρ. Πρωτόγερος, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας  

39. Γ. Βαρδακαστάνης, Χ. Νάστας, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με 

Αναπηρία  
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40. Ε. Αγαλιανού, Κ. Γιάκας, European Commission, DG Employment, 

Social Affairs and Equal Opportunities  

41. Γ. Χατζηγρηγορίου, Π. Δήμου, Γραφείο Αντιπροσώπευσης Αθήνας, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 

42. Χ. Φραγκούλης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

43. κ. Cecilio, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

   Επίσης παρίστανται:     

- κ. Εμμανουήλ, κ. Λεμονάκης, , Μελετητές  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω 

στην συνεδρίαση της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».  

  Θέλω να καλωσορίσω τα στελέχη όλων των υπηρεσιών, τους 

εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κυρίως το Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Εργασίας τον συνάδελφο τον κ. Τσέκο και να ευχαριστήσω 

και για τη συνεργασία που έχουμε με τις υπηρεσίες σας αλλά και με τον ΟΑΕΔ 

στην υλοποίηση αυτού του Προγράμματος.  

  Να σας πω ότι έχουμε απαρτία και άρα μπορούμε να 

ξεκινήσουμε. Η ημερήσια διάταξη στο πρώτο μέρος προβλέπει την έγκριση 

των πρακτικών, αλλά και της ίδιας της ημερήσιας διάταξης αλλά και την 

τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης επειδή πρέπει να προστεθούν 

κάποια μέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης.  

  Στο δεύτερο μέρος υπάρχουν μία σειρά από παρουσιάσεις που 

αφορούν την πορεία του Προγράμματος και τις Εκθέσεις οι οποίες 

παρουσιάζονται και εγκρίνονται και στο τρίτο μέρος υπάρχουν οι 

τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και τέλος το σχέδιο 

απόφασης με τα συμπεράσματα.  

 

Ι. Εισαγωγικό Μέρος 

1. Έγκριση της Ημερήσιας Διάταξης 

2. Έγκριση των πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επ Παρακολούθησης 
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3. Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Συγκρότησης των μελών της 

Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΕΑΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, θα ήθελα να 

παρακαλέσω για την έγκριση των πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης και για την 

έγκριση της τροποποίησης της Υπουργικής Απόφασης με την οποίαν 

προστίθενται, αν δεν κάνω λάθος, τρία μέλη. Ο Γενικός Γραμματέας 

Απασχόλησης, ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ο 

Ειδικός Γραμματέας της Δια Βίου Μάθησης. Ωραία, ευχαριστώ.    

 

 

4. Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω εισαγωγικά για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ότι 

έχει ως στόχο την άμεση στήριξη και αντιμετώπιση των αναγκών του 

ανθρώπινου δυναμικού και των πληθυσμών που πλήττονται από την κρίση 

και την κοινωνική και παραγωγική ενσωμάτωσή του σε μια προσπάθεια 

αναστροφής των δυσμενών επιπτώσεων της κρίσης.  

  Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 3/11ου του 2008 και ο 

προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 211 περίπου εκατομμύρια ευρώ δημόσιας 

δαπάνης, εκ των οποίων τα 158 περίπου εκατομμύρια αποτελούν κοινοτική 

συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

  Το Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο Άξονες. Ο πρώτος Άξονας με 

προϋπολογισμό 133 περίπου εκατομμύρια ευρώ αφορά τη Μεσο-

μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις 

συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων και ο δεύτερος 

Άξονας, με προϋπολογισμό 78 εκατομμύρια περίπου ευρώ, αφορά την Ταχεία 

αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που έχουν για το ανθρώπινο δυναμικό 

οι τοπικές ή τομεακές κρίσεις.  

  Για φέτος ο προγραμματισμός των ενεργειών οριστικοποιήθηκε 

στην Ετήσια Συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24 Φεβρουαρίου 

και την Τεχνική Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου.  

  Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα πρόσθετο, θα λέγαμε, 

εργαλείο για την έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση σε περιοχές και τομείς που 
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πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τομεακές κρίσεις, που συνδέονται με 

την οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση, με τις συνέπειες από την 

απελευθέρωση των αγορών, αλλά και με τις επιπτώσεις στο ανθρώπινο 

δυναμικό από την τρέχουσα οικονομική κρίση.  

  Επιπρόσθετα το Πρόγραμμα αυτό παρεμβαίνει και σε περιοχές 

που πλήττονται από κρίση η οποία προκλήθηκε από φυσικές καταστροφές. 

Στα πλαίσια της εξειδίκευσης του Προγράμματος υλοποιούνται ήδη δύο 

μελέτες και τα τελικά παραδοτέα, τα αποτελέσματά τους δηλαδή, αναμένονται 

μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου φέτος. Στις μελέτες αυτές θα αναφερθούνε 

στην πορεία πιο αναλυτικά.  

  Δεδομένου ότι η οικονομική και δημοσιονομική κρίση την οποία 

βιώνουμε στη χώρα μας έχει σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της 

απασχόλησης, εκτιμήθηκε ως απολύτως αναγκαίο η άμεση ενεργοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος για την αναχαίτιση των δυσμενών 

επιπτώσεων της κρίσης στην απασχόληση.  

  Η εισήγηση της Υπηρεσίας μας δια την κατ’ εξαίρεση 

ενεργοποίηση του Προγράμματος εγκρίθηκε καταρχήν από τις Υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη Συνάντηση Εργασίας στην Αθήνα στις 28/1ου 

του 2010, ενώ στην Ετήσια Συνάντηση Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 

24/2ου του 2010 εγκρίθηκε η κατ’ εξαίρεση υλοποίηση μέχρι τον Ιούνιο του ’11 

δύο δράσεων.  

  Σταματάω εδώ και δίνω το λόγο στην Υπηρεσία για την 

παρουσίαση των δράσεων.  

 

II. Υλοποίηση του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 

1. Βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις και κανονιστικές απαιτήσεις του 

ΕΠ 

Κ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 

του Υπουργείου Οικονομίας είναι και η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος 

και θα προσπαθήσω να διατρέξω πολύ σύντομα διαδικαστικά ζητήματα και 

μία, αν θέλετε, υπενθύμιση των βασικών παραμέτρων της στρατηγικής του 

Προγράμματος γιατί στην Επιτροπή συμμετέχουν και νέα μέλη, προκειμένου 
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στη συνέχεια η εξειδικευμένη παρουσίαση των διαδικασιών να μην 

αποτελέσει, θα έλεγε κανείς, εμπόδιο και στη λήψη αποφάσεων.  

  Στη συγκεκριμένη Επιτροπή ουσιαστικά συμμετέχουν 

επιπρόσθετα με τα μέλη της αρχικής Επιτροπής και εκπρόσωποι, ο Γενικός 

Γραμματέας της Απασχόλησης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Ειδικού 

Γραμματέα της Διοικητικής Μεταρρύθμισης και της Γενικής Γραμματέας της 

Παιδείας κατόπιν, θα έλεγε κανείς, προτάσεων οι οποίες έγιναν αποδεκτές 

κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής.  

  Αντικείμενα λήψης αποφάσεων ουσιαστικά σήμερα αποτελεί, 

μετά την παρουσίαση από την Υπηρεσία των σχεδίων δράσης σχετικά με την 

υλοποίηση της κατ’ εξαίρεση ενεργοποίησης του Προγράμματος και των 

κριτηρίων επιλογής των πράξεων, καθώς επίσης και η Ετήσια Έκθεση 

Υλοποίησης.  

  Παράλληλα θα γίνει και μία σχετική ενημέρωση σχετικά με την 

αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και λοιπών στοιχείων τα οποία 

αποτελούν, αν θέλετε, πρόταση της Υπηρεσίας, λαμβανομένων υπ’ όψιν και 

της συγκεκριμένης περιόδου και των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί 

από την κρίση.  

  Να διατρέξω τις διαφάνειες πολύ γρήγορα και να θυμίσω το 

εξής: το Πρόγραμμα του Αποθεματικού Απροβλέπτων διαμορφώθηκε με 

βάση μία δυνατότητα που παρέχει ο γενικός κανονισμός, ο 1083 του 2006 και 

μπορώ να πω ότι είμαστε ίσως και το μόνο κράτος μέλος που επέλεξε αυτή τη 

διαδικασία.  

  Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 211,7 

εκατομμύρια ευρώ και η συνδρομή είναι από το ΕΚΤ, από το Κοινωνικό 

Ταμείο και ανέρχεται σε 158,8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στο 75%.  

  Η υλοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιείται στις οκτώ 

περιφέρειες του στόχου σύγκλισης και στις τρεις περιφέρειες του στόχου 

σταδιακής εξόδου. Για φέτος δεν έχουμε ν + 3. Ενδεικτικά αναφέρουμε το ν + 

3 το 2012.  

  Οι στρατηγικοί του στόχοι είναι η προώθηση του ανθρώπινου 

δυναμικού στην απασχόληση και η επανένταξη στην αγορά εργασίας, 
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αποκατάσταση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού και δημιουργία 

προϋποθέσεων για συγκράτηση λειτουργικού πληθυσμού.  

  Ας μην ξεχάσουμε ότι οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες 

λειτούργησε η σχεδίαση αυτού του Προγράμματος ήταν ως αποτέλεσμα και 

των τραγικών επιπτώσεων από τις πυρκαγιές του 2007.  

  Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο Άξονες Προτεραιότητας. Ο 

πρώτος Άξονας περιλαμβάνει μία Μεσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες, να μην ξεχνάμε πάντοτε 

απρόβλεπτων, απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων και με βασική 

προτεραιότητα την παροχή δυνατοτήτων απασχόλησης και την παροχή 

κινήτρων και διαμόρφωσης συνθηκών για τη διατήρηση και ενδυνάμωση της 

κοινωνικής συνοχής.  

  Προχωράμε στον Άξονα 2. Ο Άξονας 2 είναι η Ταχεία 

αντιμετώπιση των άμεσων συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναμικό 

εξαιτίας πάλι απρόβλεπτων τοπικών ή τομεακών κρίσεων, είναι ο Άξονας που 

τον αποκαλούμε ο συστημικός άξονας μέσα από τον οποίον προβλέπουμε τη 

δυνατότητα παρέμβασης ενδεχόμενα και αναδιάρθρωσης που προκαλείται 

είτε από φυσικές καταστροφές είτε από τις συνέπειες της απελευθέρωσης του 

εμπορίου. 

  Βασική προτεραιότητα του Άξονα 2 είναι η λήψη άμεσων μέτρων 

-και η έμφαση στο άμεσων- για την ανακούφιση και στήριξη των τοπικών 

πληθυσμών.  

  Κάνοντας μία παρουσίαση της εξειδίκευσης, ήθελα να σας πω 

ότι στην προηγούμενη, στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης, εγκρίναμε ένα 

σύνολο κριτηρίων επιλογής πράξεων γενικών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η 

προϋπόθεση ενεργοποίησης αυτού του Προγράμματος -προγραμματική 

προϋπόθεση, δεσμευτική- ήταν η εκπόνηση δύο μελετών εξειδίκευσης. Η μία 

για κάθε Άξονα Προτεραιότητας, με τα αποτελέσματα των οποίων θα 

εξειδικευόταν το Πρόγραμμα.  

  Λαμβανομένου υπ’ όψιν της οικονομικής και δημοσιονομικής 

κρίσης της χώρας και μετά από συνεχείς τεχνικές συσκέψεις και με τους 

κοινωνικούς εταίρους αλλά και με τους συναδέλφους απ’ την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, έγινε η επιλογή να διευρύνουμε θεματικά τα αντικείμενα αυτών των 



2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 10/6/2010 

  11/73

μελετών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις 

συνέπειες από την υφιστάμενη κρίση.  

  Η μελέτη, λοιπόν, που αντιστοιχεί στον 1ο Άξονα 

Προτεραιότητας, η Μελέτη Εξειδίκευσης, έχει έναν τίτλο που προέρχεται και 

από το Πρόγραμμα: Μία σε βάθος αποτίμηση των μεσο-μακροπρόθεσμων 

συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007 και στην ουσία τον 

τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και 

τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών».  

  Υπάρχει επίσης μία εμπειρογνωμοσύνη εξειδίκευσης που 

αναφέρεται στον επόμενο Άξονα και αναφέρεται στην Εφαρμογή των 

διατάξεων του Κανονισμού, δηλαδή στη συστημική προσέγγιση, για την 

άμεση και μεσο-μακροπρόθεσμη στήριξη ανθρώπινου δυναμικού που 

υφίσταται συνέπειες κοινωνικοοικονομικών συνθηκών εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης της αγοράς.  

  Τώρα, έχοντας υπ’ όψιν ότι οι μελέτες αυτές ξεκίνησαν, πρώτα η 

Μελέτη του Άξονα 1 και ανετέθη και άρχισε η διαδικασία, αν θέλετε, 

διαμόρφωσης των παραδοτέων, αλλά λαμβανομένου υπ’ όψιν και των 

πιέσεων που δημιουργούσε η πραγματική οικονομία και η κοινωνική 

κατάσταση στη χώρα, και κατόπιν, αν θέλετε, από κοινού συνεργασία με τους 

εταίρους, τον Φεβρουάριο σε μια Τεχνική Συνάντηση η οποία ήταν πολύ 

σημαντική και κρίσιμη για το Πρόγραμμα προτείναμε και έχει γίνει αποδεκτό, 

αν θέλετε, και από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία πρόταση 

κατ’ εξαίρεση ενεργοποίησης και αυτό με τη λογική του ότι ο βασικός 

οργανισμός, αν θέλετε, ο μηχανισμός του Υπουργείου Απασχόλησης μέσω 

του οποίου συνεργαζόμαστε είχε ήδη προχωρήσει στην προετοιμασία 

προκηρύξεων, για να αντιμετωπίσει επιπτώσεις τόσο κλαδικές όσο και 

χωρικές μέσα στη διαδικασία αυτής της κρίσης και των επιπτώσεων τις οποίες 

υφίστατο η χώρα.  

  Με βάση αυτή την λογική, θα σας κάνουμε στη συνέχεια μία 

παρουσίαση του αποτελέσματος της εργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους 

και ειδικότερα με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, τον 

ΟΑΕΔ, κάτω από την εποπτεία, αν θέλετε, και τη σημαντική συμβολή του 

Υπουργείου Απασχόλησης, τόσο του Γενικού Γραμματέα όσο και των δύο 
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Υπηρεσιών. Αναφέρομαι στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΑΔ καθώς 

επίσης και στην Υπηρεσία στην ΕΥΣΕΚΤ του Συντονισμού του ΕΚΤ.  

  Όλοι οι συνάδελφοι συνεργαστήκαμε από κοινού, η παρουσίαση 

θα σας γίνει από την κα Παπαδημητρίου που είναι και η μόνη εκπρόσωπος 

της Διαχειριστικής Αρχής, έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα σε αυτό και με αυτή 

την λογική, αν θέλετε, θα σας παρουσιάσουμε εκτός από τη διαβούλευση 

σχετικά με τα σχέδια δράσης και την εξειδίκευση και ποσοτικοποίηση των 

κριτηρίων επιλογής και για πρώτη φορά βάζουμε στη συζήτηση και ζητάμε τη 

βοήθειά σας, στη συνέχεια από κοινού να συμφωνήσουμε στην έγκριση και 

ειδικών κριτηρίων για τις κρατικές ενισχύσεις, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι οι 

δράσεις που θα ενισχυθούν μέσα από τις προτάσεις του ΟΑΕΔ ουσιαστικά 

στο μεγαλύτερο μέρος τους ή απόλυτα αφορούν κρατικές ενισχύσεις.  

  Και παράλληλα θα σας γίνει και μία παρουσίαση ενός 

χρηματοδοτικού εργαλείου που αποτελεί, αν θέλετε, μία δυνητική προσέγγιση 

του θέματος και αναφέρομαι στο JEREMIE και αυτό με την έννοια ότι στα 

πλαίσια των Τεχνικών Συναντήσεων που κάναμε και με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή καταθέσαμε αυτή μας την πρόταση.  

  Ολοκληρώνω εδώ διότι θεωρώ ότι περισσότερο αποτελεσματική 

θα είναι η παρουσίαση των συγκεκριμένων σημείων και επί των οποίων θα 

κριθούμε να πάρουμε αποφάσεις. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από το 

Υπουργείο Απασχόλησης και από τον ΟΑΕΔ με τους οποίους 

συνεργαστήκαμε. Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Κουκολιά. Η κα Παπαδημητρίου έχει το λόγο.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Προχωρώντας…  

Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Λιγάκι έχω μπλεχτεί εγώ προσωπικά. Πού βρισκόμαστε στην 

ατζέντα; Πήρατε φόρα, συγνώμη, εννοώ το Υπουργείο Οικονομίας, έχουμε 

χάσει τον μπούσουλα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή; Στο πρώτο 

σημείο; Έγινε δηλαδή έγκριση των πρακτικών της 1ης Συνεδρίασης; Όχι 

προφανώς, δεν το άκουσα δηλαδή. Έγινε; Ναι. Την εισήγηση του Προέδρου 

την είδαμε και από κει και πέρα τώρα βρισκόμαστε σε ποιο σημείο;   

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Στο 2.2. Ο κ. Κουκολιάς ανέπτυξε το πρώτο σημείο: 

βασικές προγραμματικές δεσμεύσεις και κανονιστικές απαιτήσεις του 

Επιχειρησιακού.  
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Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Ωραία. Παρόλα αυτά πήρα το λόγο να προλάβω, παρόλο που θα 

τον έπαιρνε ο κ. Cecilio, διότι πράγματι υπάρχουνε δύο θέματα σήμερα προς 

συζήτηση και ενδεχομένως έγκριση, αλλά εμείς θα θέλαμε να προτάξουμε ως 

βασικό θέμα της συζήτησης σήμερα όχι τα δύο σχέδια δράσης αλλά την 

έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης. 

  Θέλω να πω ότι όταν άρχισε η συνεδρίαση δεν τέθηκε το 

ερώτημα αν εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη, γι’ αυτό δεν προλάβαμε και έτσι 

λιγάκι μπερδευτήκαμε.  

  Θα θέλαμε λοιπόν να δοθεί πρώτα μια παρουσίαση της Ετήσιας 

Έκθεσης το οποίο θα είναι το κύριο θέμα, που αφορά δηλαδή την… και στη 

συνέχεια τα σχέδια δράσης και ό,τι άλλο θέλετε.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Έχουμε συζητήσει μαζί σας αυτό το θέμα. Θα 

μπορούσε κάλλιστα να ξεκινήσει έτσι η συζήτηση, απλώς είχαμε την εξής 

σκέψη και την ξαναμοιραζόμαστε μαζί σας. Η περίοδος αναφοράς της Ετήσιας 

Έκθεσης λήγει 31/12ου του 2009.  

  Δεδομένου ότι το Πρόγραμμα, όπως όλοι ξέρουμε, δεν έχει 

ουσιαστική έναρξη ενεργοποίησης, από το Φθινόπωρο του 2009 γινόντουσαν 

οι πρώτες σκέψεις, και ξεκίνησε και η δική μας υπηρεσιακή συζήτηση στο 

Υπουργείο για την πρόθεσή μας για την κατ’ εξαίρεση, έτσι λοιπόν κρίναμε, 

δεδομένου ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης καλύπτει μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, έχουμε δηλαδή άλλους έξι μήνες επιπλέον χρονικό διάστημα από 

αυτό της Ετήσιας Έκθεσης να παρουσιάσουμε τι κάναμε. Δεδομένου ότι οι 

πραγματικές εργασίες τις οποίες έκανε ουσιαστικά η ΕΥΣ/ΔΑ ΕΠΕΑΑ είναι τα 

Σχέδια Δράσης για την κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση, εκτιμήθηκε ότι η περίοδος 

αναφοράς της Επιτροπής Παρακολούθησης υπερκαλύπτει και στην ουσία και 

στον τύπο τα περιεχόμενα της περιόδου αναφοράς της Ετήσιας Έκθεσης.  

  Και αυτή ήτανε η προσέγγισή μας. Έχουμε δώσει σε όλα τα μέλη 

ηλεκτρονικά και είναι και σε χαρτ copy η Ετήσια Έκθεση, δεν ξέρω αν θέλετε 

να συζητήσουμε σε κάποια σημεία ή θέλετε να θέσουμε στα μέλη της 

Επιτροπής κάποιο χρονικό διάστημα γραπτώς να μας κάνουν κάποιες 

παρατηρήσεις αν υπάρχουνε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την Ετήσια Έκθεση την έχετε στείλει ήδη.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Την έχουμε στείλει, ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρητικά λοιπόν τα μέλη σήμερα θα είναι σε θέση να κάνουν 

παρατηρήσεις και να εγκρίνουνε ή να μην εγκρίνουνε οτιδήποτε, αλλά όχι 

γραπτά, ένας λόγος ακριβώς που γίνεται αυτή η σύσκεψη σήμερα είναι αυτή.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ναι, μπορούμε να συζητήσουμε και αν θέλετε 

μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ας κρατήσουμε το πρόγραμμα. Νομίζω η ενημέρωση, η 

ουσία είναι να δούμε πραγματικά τι έχουμε κάνει και θα φθάσουμε ούτως ή 

άλλως πολύ σύντομα στην Ετήσια Έκθεση, εκεί θα ρωτήσουνε οι…  

Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Ας μου επιτρέψετε κ. Πρόεδρε, να πω ότι και στα τρία άλλα 

Προγράμματα του ΕΚΤ κάναμε θέματα γι’ αυτή την ατζέντα. Πρέπει να 

αναδειχθεί το θέμα της Ετήσιας Έκθεσης που σήμερα βεβαίως μπορεί να είναι 

λιγότερο σημαντικό λόγω του ότι υπάρχουνε τα δύο Σχέδια, αλλά αυτή η 

Επιτροπή Παρακολούθησης τον Ιούνιο κάθε χρόνο βασικό λόγο έχει την 

Ετήσια Έκθεση.  

  Και με τα άλλα Προγράμματα όπου υπάρχουν εκπρόσωποι εδώ 

πέρα, μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι το έχουμε θέσει, ζητήσαμε τις 

τροποποιήσεις των ημερησίων διατάξεων, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο. Για να 

υπάρχει μια μεγαλύτερη ορατότητα ως σημείο ξεχωριστό της ατζέντας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, προσπαθώ να δω ποια είναι η ουσία τώρα σε αυτή την 

παρατήρηση. Εγώ βλέπω μια ημερήσια διάταξη η οποία τα περιλαμβάνει όλα. 

Και την Ετήσια Έκθεση και προτείνω λοιπόν να φύγουμε από το τυπικό και να 

μείνουμε στο ουσιαστικό. Ας συνεχίσουμε την ενημέρωση και όταν έρθει η 

ώρα της Ετήσιας Έκθεσης θα δώσω το λόγο σε όποιον θέλει να την σχολιάσει 

και το σημειώνω αυτό που λέτε, οπωσδήποτε θα κρατήσουμε όσο χρόνο 

χρειάζεται εκεί για να τοποθετηθούν τα μέλη.  

  Λοιπόν, η κα Παπαδημητρίου έχει το λόγο.                

 

2. Ενημέρωση για την Ετήσια Συνάντηση του ΕΠ 

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Όπως έχει λεχθεί λοιπόν κατ’ επανάληψη, απλώς θα 

το ξαναπώ πάρα πολύ γρήγορα, η πλήρης εξειδίκευση του Προγράμματος θα 

γίνει με το τέλος των δύο μελετών που έχουν ανατεθεί και εκπονούνται και 
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που τα μέλη της Επιτροπής θα ενημερωθούνε αργότερα με βάση το 

Πρόγραμμα.  

  Από τον Οκτώβριο – Νοέμβριο ξεκίνησε η διαδικασία της κατ’ 

εξαίρεση, όπως την ονομάζουμε, ενεργοποίησης του Προγράμματος, η οποία 

εγκρίθηκε τελικώς στις 24 Φεβρουαρίου. Βεβαίως όλο αυτό το διάστημα, όλο 

το φθινόπωρο και το χειμώνα μέχρι τώρα έχουμε αλλεπάλληλες συναντήσεις, 

είτε δια ζώσης είτε με ανταλλαγή επιστολών και ηλεκτρονικών επιστολών, 

πάνω στα θέματα τα οποία άπτονται της κατ’ εξαίρεση ενεργοποίησης.   

  Έτσι λοιπόν έχουνε γίνει διάφορες συναντήσεις. Τα κύρια σημεία 

και τα κύρια συμπεράσματα κοινά μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των 

Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Επιτροπής είναι αυτά 

τα οποία προβάλλονται στον πίνακα.  

  Θέλουμε να τα παρουσιάσουμε και σε σας και στα μέλη για να 

δώσουμε το πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε και καλούμαστε να κινηθούμε όλο 

αυτό το διάστημα.  

  Έτσι λοιπόν τα σχέδια δράσης συμφωνήσαμε να τα 

παρουσιάσουμε στη 2η Επιτροπή η οποία θα τα εγκρίνει προς υλοποίηση, 

αφού είχαμε πάρει το καταρχήν ΟΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Συμφωνήθηκε ότι η πορεία υλοποίησης των σχεδίων δράσης εφόσον 

εγκριθούν και προχωρήσουνε θα παρακολουθείται μέσω αναφορών δύο 

φορές το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης – 

δικαιούχοι με κάποιο report που θα συμφωνήσουμε θα μας κοινοποιούν την 

πρόοδό τους και εμείς με τη σειρά μας, κατόπιν συνεργασίας, θα το 

κοινοποιούμε δύο φορές το μήνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 

3. Υλοποίηση της «κατ’ εξαίρεση» ενεργοποίησης (exceptional 

activation) 

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Επίσης συμφωνήθηκε και ήταν ένα από τα κύρια 

σημεία, αν θέλετε, συζήτησης, η χρονική διάρκεια της κατ’ εξαίρεση 

ενεργοποίησης. Αυτή έχει οριστεί ότι λήγει στις 30/6ου του 2011. Παρόλα αυτά 

προστέθηκε ότι σε ειδικές περιπτώσεις και υπό ειδικές συνθήκες και όρους και 

προϋποθέσεις, η χρονική διάρκεια αυτής της υλοποίησης μπορεί να 

παραταθεί. Έτσι λοιπόν το σημειώνουμε και αυτό.   
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  Το κυριότερο σημείο της κατ’ εξαίρεση ενεργοποίησης, 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και εργαζόμαστε, αυτή τη στιγμή 

συγκλίνει χρονικά στον Ιούλιο, όπου κατόπιν της σημερινής ενδεχόμενης, 

σημερινής έγκρισης των σχεδίων δράσης αυτές πρέπει να μετουσιωθούνε σε 

πραγματικές προκηρύξεις οι οποίες πρέπει να βγούνε στον αέρα τον Ιούλιο, 

για να προλάβουμε τη χρονική διάρκεια της κατ’ εξαίρεση ενεργοποίησης.  

  Σε όλες τις προσεγγίσεις που κάναμε τα χρονοδιαγράμματα μας 

δείξαν έναν χρόνο αρκετά μεγάλο ώστε να τηρηθούνε όλα τα προβλεπόμενα 

κανονιστικά των διαγωνισμών και των άλλων κανονιστικών και διαχειριστικών 

διαδικασιών.  

  Έτσι λοιπόν εκτιμούμε ότι με βάση και το καλοκαίρι και αν θέλετε 

την ελληνική πραγματικότητα, μέχρι πραγματικά να απλοποιηθούνε και 

χρονικά οι διαδικασίες, κάτι που αργότερα θα έχουμε χρόνο να το 

συζητήσουμε και να μας το παρουσιάσει η κα Τριανταφύλλου, θα μας πάρει 

περίπου έξι μήνες. Έτσι λοιπόν πραγματική υλοποίηση δράσεων βλέπουμε 

ότι θα ξεκινήσει 1 Ιανουαρίου, δηλαδή με την αρχή του έτους.  

  Για μας είναι πάρα-πάρα πολύ σημαντικό και όλη η προσπάθεια 

ώστε να παρουσιαστούν και σήμερα τα καλύτερα, δυνατόν, σχέδια δράσης 

ήτανε στο να ωριμάσουνε τα έργα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 

ούτως ώστε να είναι έτοιμα σχεδόν για προκήρυξη τον Ιούλιο.  

  Και κάτι άλλο που συμφωνήσαμε σε αυτές τις συναντήσεις ήταν 

η πορεία υλοποίησης των δύο μελετών και η εμπλοκή εν γένει των μελετητών 

που τους θεωρούμε και είναι πραγματικοί συνεργάτες μας, να παρουσιαστεί 

στη δεύτερη Επιτροπή η πορεία υλοποίησης των μελετών τους και της 

δουλειάς που έχουνε κάνει.  

  Όπως θα λεχθεί και αργότερα ουσιαστικά έχουμε ένα 

παραδοτέο παραλάβει από τη μελέτη του 1ου Άξονα, εντός των συμβατικών 

χρονικών ορίων, είμαστε δηλαδή στο πρόγραμμα, είμαστε, δεν έχουμε ξεφύγει 

καθόλου και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.  

  Και όμως η δεύτερη μελέτη, παρότι ο χρόνος της για το πρώτο 

παραδοτέο είναι 30 Ιουλίου, εντούτοις οι συνεργάτες μας είναι σε θέση να 

παρουσιάσουν αρκετά καλά την μέχρι τώρα υλοποίηση της μελέτης του 2ου 

Άξονα.  
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  Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια σημεία που θέλαμε να μοιραστούμε 

μαζί σας για να προχωρήσουμε τώρα στα σχέδια δράσης, εκτός αν θέλει 

κάποιος κάτι να πει. Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε κάποια παρατήρηση σε αυτό το σημείο; Ευχαριστώ. 

Προχωράμε.  

 

Σχέδια Δράσης / Δείκτες / Κριτήρια Επιλογής Πράξεων 

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θα σας παρουσιάσουμε τρία σχέδια δράσης τα οποία 

έχετε και ηλεκτρονικά και στο φάκελο μπροστά σας. Βεβαίως έχουμε 

προετοιμάσει κάποιες διαφάνειες με τα κύρια σημεία των σχεδίων δράσης.  

  Τα σχέδια δράσης αυτά ουσιαστικά αφορούν και θα το 

επαναλάβουμε στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση, έτσι όπως 

την εννοούμε, με όλες της τις μορφές και με βάση το άρθρο του Κανονισμού 

που μας έδωσε τη δυνατότητα για το αποθεματικό, αλλά και με την κρίση που 

όλοι ζούμε.  

  Έτσι λοιπόν έχουμε την επανένταξη των ανέργων ουσιαστικά 

στην απασχόληση. Βασικός μας συνεργάτης και συνομιλητής το Υπουργείο 

Απασχόλησης και με τις δύο Υπηρεσίες Διαχείρισης και την ΕΥΣΕΚΤ και 

φυσικά για τα δύο σχέδια δράσης από τα τρία ο ΟΑΕΔ.  

  Έτσι λοιπόν ας ξεκινήσουμε με αυτά τα δύο σχέδια δράσης του 

ΟΑΕΔ και μετά θα έρθουμε με το επόμενο που ήτανε και ιδιαίτερο πόνημα της 

ΕΥΣΕΚΤ. Λοιπόν, ο ΟΑΕΔ με τους κοινωνικούς εταίρους με τους οποίους 

συνεργάζεται και είναι συνομιλητές του, μας έκανε γνωστό την ανάγκη 

ενίσχυσης ιδιαιτέρως της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

  Με όλα τα στοιχεία που σας παρατίθονται και στο σχέδιο 

δράσης τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα γιατί πρέπει να παρέμβουμε στη Δυτική 

Μακεδονία και φυσικά όλα τα προβλήματα της οικονομίας αυτής της 

Περιφέρειας έχουνε επιδεινωθεί πάρα-πάρα πολύ με την κρίση.  

  Να υπενθυμίσω εδώ πέρα, να πω καταρχήν ότι σας 

παρουσιάζουμε για το Νομό Καστοριάς, το οποίο είναι το πλέον ώριμο, η 

πλέον ώριμη προσέγγιση από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Θεωρούμε ότι είναι 

μία σωστή προσέγγιση αντιμετώπισης και σε περίπτωση που εγκριθεί θα 
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μπορούσε να αποτελέσει και οδηγό για τις άλλους Νομούς της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας.  

  Έτσι λοιπόν αν διατρέξουμε πολύ γρήγορα τι θα κάνουμε στην 

Καστοριά. Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η συμβουλευτική ενίσχυση, 

κατάρτιση, επανακατάρτιση, επαγγελματική επανένταξη και δράσεις 

απασχόλησης 1.400 ανέργων.  

  Ουσιαστικά έχουμε όλη την γκάμα των δράσεων αντιμετώπισης 

για την επανένταξη των ανέργων. Εδώ να υπενθυμίσω σε όλους μας το 

γνωστό για μας τους Έλληνες ότι οι πυλώνες της οικονομίας είναι η γούνα 

στην Καστοριά, ο οποίος ουσιαστικά αυτός ο κλάδος στηρίζει όλη την 

περιφέρεια, όχι μόνο το Νομό Καστοριάς.  

  Ομάδα στόχος είναι οι άνεργοι του Νομού Καστοριάς. Εδώ πέρα 

βάζουμε και την έννοια των ομαδικών και μαζικών απολύσεων. Οι 

πληροφορίες από τα Εργατικά Κέντρα και από άλλους φορείς έχουν να 

κάνουνε με ομαδικές απολύσεις, με κλείσιμο επιχειρήσεων, τα οποία και 

χρονικά έχουν ενταθεί τον τελευταίο καιρό με βάση τις γνωστές οικονομικές 

εξελίξεις της χώρας.  

  Προχωρώντας λοιπόν τις διαφάνειες, έχουμε λίγα στοιχεία 

τελείως στατιστικά, μέχρι το 2008 μπορέσαμε να βρούμε στοιχεία τα οποία 

όμως είναι και αυτά ανησυχητικά, αν δείτε ότι μόνο το 2008 είχαμε 18,8 

ανεργία. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τώρα βεβαίως τι γίνεται, αυτή τη 

στιγμή που μιλάμε. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ότι απαιτείται η λήψη άμεσων 

μέτρων στήριξης για τις επιχειρήσεις και την απασχόληση στην περιοχή αυτή.  

  Θα προχωρήσουμε κατευθείαν στην επόμενη διαφάνεια, είναι 

στοιχεία για τη δράση, τι προτιθέμεθα να κάνουμε και οι δράσεις αυτές που 

περιλαμβάνουνε και κατάρτιση και προγράμματα απασχόλησης, θα 

εκχωρηθεί η αρμοδιότητα διαχείρισής τους τόσο στη Διαχειριστική Αρχή του 

ΕΠΑΝΑΔ όσο και στον ΟΑΕΔ σαν ενδιάμεσος φορέας δευτέρου επιπέδου.  

  Πηγαίνοντας στην επόμενη διαφάνεια θα δούμε όλες τις δράσεις 

που πρόκειται να κάνουμε. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι ξεκινάμε 1/7ου του 2010, 

αυτή τη στιγμή η εγκεκριμένη μας διάρκεια είναι η 30/6ου του 2011 και θα 

κάνουμε τις δράσεις όπως έχουνε ήδη κοστολογηθεί και προσεγγιστεί με 
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βάση τη συνεργασία που έγινε με τον ΟΑΕΔ. Έχουμε 9,5 εκατομμύρια σε 

δημόσια δαπάνη, ο προϋπολογισμός της παρέμβασης στην Καστοριά.  

  Εδώ μία παρένθεση να πω ότι και τα τρία σχέδια δράσης σε 

δημόσια δαπάνη ανέρχονται στα 24 εκατομμύρια 900 κάτι χιλιάδες ευρώ, 

δηλαδή μιλάμε για μια κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση της τάξης 25 

εκατομμυρίων με βάση και τα τρία σχέδια δράσης. Εδώ για την Καστοριά είναι 

9,5 εκατομμύρια.   

  Να προχωρήσουμε στα κριτήρια και στους δείκτες. Κάποια 

κριτήρια επιλεξιμότητας όπως τα έχουμε προσεγγίσει μέχρι τώρα. Εδώ να 

πούμε ότι η πλήρης οριστικοποίηση αυτών θα γίνει με την προκήρυξη. 

Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά καλή ωρίμανση μέχρι στιγμής της όλης 

διαδικασίας και οι στόχοι που έχουμε βάλει είναι οι κάτωθι: είναι δείκτες 

εκροών και είναι πραγματικά μια προσέγγιση σε ρεαλιστικά νούμερα και όχι 

σε, αν θέλετε, έτσι ευχές και ευχόμενα νούμερα, πώς να το πω;  

  Για το σχέδιο δράσης της Καστοριάς αυτή ήταν η παρουσίαση 

που θέλαμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν υπάρχουν κάποιες 

παρατηρήσεις ή σχόλια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση διευκρινιστική ή κάποιο σχόλιο που 

θέλουμε να κάνουμε; Παρακαλώ το λόγο έχει η κα Αρανίτου.  

Β. ΑΡΑΝΙΤΟΥ: Από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Σε 

σχέση με αυτή τη δράση, να κάνω μία ερώτηση. Επειδή βλέπω ότι είχατε 

συνεργαστεί με μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εμείς ως κοινωνικοί 

εταίροι, το εμπόριο τέλος πάντων, δεν είχαμε λάβει γνώση καθόλου αυτού του 

Προγράμματος. Με ποιον φορέα που εκπροσωπεί τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις είχατε συνεργαστεί στην περιοχή; Πρώτον και αν τα 

προγράμματα κατάρτισης κτλ. αφορούν βελτίωση των τεχνικών γνώσεων σε 

αυτό τον κλάδο ή και αλλαγή τελείως του προσανατολισμού των ανθρώπων 

που εργάζονται; Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση;  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Θα μπορούσαμε καταρχήν να πούμε ότι εμείς έχουμε 

συνεργαστεί με τον ΟΑΕΔ σε αυτή τη φάση, στη φάση προσέγγισης έγκρισης 

σχεδίων δράσης, γνωρίζουμε όμως ότι ο ΟΑΕΔ συνεργάζεται λόγω του Δ.Σ. 

και νομίζω ότι μπορεί να τοποθετηθεί ο ίδιος ο ΟΑΕΔ πώς συνεργάζεται με 
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κοινωνικούς εταίρους και αυτό το οποίο μπορούμε να σας πούμε ότι είναι το 

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο και άλλους φορείς τοπικούς και το Επιμελητήριο 

έγινε η προσέγγιση, αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε το λόγο στον ΟΑΕΔ.  

Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ: Ο ΟΑΕΔ, όπως είναι γνωστό, είναι ένα Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου που την πλειοψηφία  του Διοικητικού του Συμβουλίου την 

έχουν οι κοινωνικοί εταίροι. Ταυτόχρονα, για το Πρόγραμμα της Καστοριάς, 

της Δυτικής Μακεδονίας, έχει προχωρήσει σε διαβούλευση με Εργατικά 

Κέντρα, Επιμελητήρια, εκπροσώπους Εργοδοτικών Οργανώσεων, Κλαδικών 

Οργανώσεων, όπου μέσα από τη διαβούλευση προέκυψαν οι ανάγκες, 

προκειμένου να προχωρήσουμε σε δράσεις που θα ικανοποιήσουν τόσο τις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς όσο και τις ανάγκες των ανέργων πρώην 

εργαζομένων από κλάδους φθίνοντες.  

  Και όσον αφορά την κατάρτιση, θα υπάρχουνε καταρτίσεις σε 

νέες δεξιότητες, σε τεχνικές, που θα μπορέσουν να οπλίσουν τους ανέργους 

με νέες δυνατότητες για να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στην αγορά 

εργασίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε στο επόμενο σχέδιο.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Να ξεκινήσω εγώ σιγά-σιγά μέχρι να έχουμε και το 

οπτικό υλικό. Το δεύτερο σχέδιο δράσης έχει τίτλο: άμεση αντιμετώπιση 

απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με χωρική και κλαδική 

διάσταση.  

  Εδώ έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης, αν 

μου επιτραπεί ο όρος, ομπρέλα. Δηλαδή να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση 

των ομαδικών, μαζικών απολύσεων, τόσο σε κλαδική διάσταση όσο και σε 

χωρική.  

  Πολύ γρήγορα να πω ότι σε κλαδική διάσταση δηλαδή αν 

έχουμε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενός κλάδου ή μία μεγάλη ενός κλάδου 

συγκεκριμένου ή αν εντοπίζονται αυτές οι μαζικές απολύσεις από 

διαφορετικούς κλάδους ενδεχομένως αλλά εντοπίζονται σε ένα συγκεκριμένο 

τόπο.  

  Η τεκμηρίωση αυτής της προσέγγισης έγινε, φέρ’ ειπείν για τη 

χωρική διάσταση, κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων, μέσω του ΟΑΕΔ, 
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είχαμε επικοινωνία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, φέρ’ 

ειπείν, οπότε καταρχήν έχουμε ώριμη μία προσέγγιση για την Κεντρική 

Μακεδονία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να ήτανε κάποια 

άλλη περιοχή της Ελλάδος που να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα.  

  Και συγκεκριμένα από το Νομό Θεσσαλονίκης είχαμε τα 

δείγματα όπου εκεί πέρα υπάρχουνε πολλές επιχειρήσεις που χρονικά 

εντοπίστηκε το κλείσιμό τους πολύ πρόσφατα από διάφορους κλάδους και 

υπήρξε αυτή η προσέγγιση.  

  Έτσι λοιπόν εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε κάποιες, αυτό που 

θέλουμε να κάνουμε είναι, αν θέλετε την προηγούμενη διαφάνεια, τα συνολικά 

στοιχεία του σχεδίου δράσης. Ο σκοπός είναι η επανένταξη ανέργων και πάλι 

που προέρχονται από ομαδικές απολύσεις, κλαδική και χωρική διάσταση 

όπως το έχουμε ονομάσει.  

  Ωφελούμενοι όπου και πάλι προσπαθήσαμε πάρα πολύ με τον 

ΟΑΕΔ να έχουμε ακριβή στοιχεία, γι’ αυτό βλέπετε 980 άτομα και όχι χοντρικά 

1.000 ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι μιλάμε για 980 άτομα και αυτή η δράση θα έχει 

ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΑΔ και τον 

ΟΑΕΔ. Η διάρκεια είναι η ίδια και έχουμε ένα συνολικό προϋπολογισμό που 

περιλαμβάνει και τις δύο διαστάσεις, 8.710.000.    

  Πολύ γρήγορα να πάμε για τη χωρική διάσταση. Πάλι είναι οι 

άνεργοι που προέρχονται από επιχειρήσεις της Μακεδονίας. Η επανένταξη 

των ανέργων και η σκοπιμότητα είναι μια τεκμηρίωση που υπάρχει μες στο 

σχέδιο δράσης, γιατί να παρέμβουμε καταρχήν τώρα στην περιοχή της 

Μακεδονίας.  

  Ο κλάδος της μεταποίησης και των κατασκευών ήτανε κάτι που 

πραγματικά μας κέντρισε το καμπανάκι. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε περιγραφή 

των δράσεων πολύ γρήγορα. Έχουμε κατάρτιση και προγράμματα 

απασχόλησης, ΝΘΕ και ΝΕΕ. Είναι οι γνωστές μας δράσεις, 680 άτομα οι 

ωφελούμενοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι 100 ωφελούμενοι από 

δράσεις κατάρτισης, 500 από ΝΘΕ και 80 από ΝΕΕ.  

  Και το κόστος. Εδώ πέρα πάλι σε πίνακα, κατάρτιση σε 100 

άτομα 300 χιλιάδες, ΝΘΕ 500 άτομα 3 εκατομμύρια, ΝΕΕ 1.600, σύνολο 

4.900 για τη χωρική διάσταση.  



2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 10/6/2010 

  22/73

  Στην ίδια λογική είναι και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη 

χωρική διάσταση, είναι η ομαδική απόλυση το οποίο είναι το βασικό μας 

κριτήριο και η απρόβλεπτη αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση με το 

μέσο εθνικό όριο στα πλαίσια αυτής της περιοχής. Τα κριτήρια και πάλι να πω 

ότι θα εξειδικευθούνε στην πρόσκληση. Έχουμε όμως ήδη βάλει το πλαίσιο 

στο οποίο θα κινηθούμε.  

  Και οι δείκτες είναι οι δείκτες οι οποίοι ήδη τους προαναφέραμε 

και προηγουμένως για την τιμή στόχο, όπως λέμε ότι έγινε προσπάθεια η 

προσέγγιση να είναι ακριβής.  

  Να προχωρήσουμε στην κλαδική διάσταση, είναι ουσιαστικά 

πάνω – κάτω τα ίδια. Οι άνεργοι που προέρχονται από επιχειρήσεις 

συγκεκριμένων κλάδων που διακόπτουν την λειτουργία τους. Σκοπός μας η 

επανένταξή τους και φυσικά η σκοπιμότητα στο πλαίσιο του δικού μας 

Προγράμματος η αναστροφή των δυσμενών επιπτώσεων.  

  Να προχωρήσουμε στην περιγραφή των δράσεων. Πάλι είναι το 

ίδιο μιξ δράσεων, δηλαδή κατάρτιση και προγράμματα απασχόλησης. Εδώ 

έχουμε 300 άτομα που θα είναι οι ωφελούμενοί μας, 50 στην κατάρτιση, 200 

ΝΘΕ και 50 πάλι σε ΝΕΕ. Και ο προϋπολογισμός στην επόμενη διάσταση 

σύνολο 3 – 8 – 10 για την κλαδική διάσταση.  

  Και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας πάλι στην ίδια λογική, όπως το 

επόμενο. Και εδώ το κύριό μας σημείο και μάλιστα στο χρονοδιάγραμμα είναι 

τον Ιούλιο να βγούνε οι προκηρύξεις. Αυτά είναι τα στοιχεία του δεύτερου 

σχεδίου δράσης, που συνεργαστήκαμε και ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια 

φορά και τον ΟΑΕΔ γι’ αυτή του την συνεργασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιο σχόλιο ή ερώτηση; Το λόγο έχει ο κ. 

Δασκαλάκης.  

Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Από ΓΣΕΒΕΕ. Βλέπω ότι οι επιλέξιμοι είναι άνεργοι, 

πρώην εργαζόμενοι από επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις συγκεκριμένων 

κλάδων που απασχολούν περισσότερους από 20 εργαζομένους. Και απλά θα 

ήθελα να υπενθυμίσω ότι το 97% είναι επιχειρήσεις με εργαζόμενους μέχρι 9 

άτομα και ότι το 56%, μάλλον ότι οι επιχειρήσεις οι πολύ μικρές, δηλαδή με 

εργαζόμενους μέχρι 9 άτομα, απασχολούν το 56% της απασχόλησης. Έτσι;  
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  Άρα αναρωτιέμαι κατά πόσο υπάρχουνε κάποιοι εργαζόμενοι, 

πρώην εργαζόμενοι ή άνεργοι, οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι απ’ αυτό το 

σχέδιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουγιακλής έχει το λόγο.  

Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ: Στη χωρική διάσταση υπάρχουνε εφτά μεγάλες 

επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία όπου εμφανίζουν διακοπή λειτουργίας 

της επιχείρησης ή ομαδικές απολύσεις. Συνεπώς τα 680 άτομα προέρχονται 

από συγκεκριμένες επιχειρήσεις του Νομού Θεσσαλονίκης και η δράση αυτή 

είναι απόρροια διαβουλεύσεων με το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και τους 

φορείς της ευρύτερης περιφέρειας.  

  Όσον αφορά την κλαδική διάσταση, υπάρχει στον τομέα των 

υπηρεσιών δύο μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν την λειτουργία τους 

και έχουν δημιουργηθεί άνεργοι από τις επιχειρήσεις αυτές οι οποίοι άνεργοι 

είναι πάνω από 300 άτομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μείνω στην ουσία του σχολίου σας, έχετε δίκιο. Οι μικρές 

επιχειρήσεις είναι πλειοψηφία θα έλεγα, η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία και 

απασχολούν ένα μεγάλο κομμάτι του εργατικού πληθυσμού. Αυτό, ο τρόπος 

που έχει οργανωθεί τώρα ανταποκρίνεται σε επείγουσες, άμεσες και θα έλεγα 

έκτακτες ανάγκες.  

  Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας μελλοντικός σχεδιασμός δεν μπορεί 

να συμπεριλάβει και αυτό το οποίο περιγράφετε εσείς και έχετε μια εύστοχη 

παρατήρηση, δηλαδή την λαμβάνουμε υπόψη μας.   

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Αν μου επιτρέπετε, εδώ έγινε μία προσπάθεια να 

προλάβουμε τους χρόνους και να προλάβουμε πραγματικά έκτακτα 

περιστατικά. Δεν είναι κάποιες δράσεις, τουλάχιστον όλες, δεν είναι κάποιες 

δράσεις οι οποίες σχεδιάζονται τώρα για ενδεχόμενες μελλοντικές, 

τουλάχιστον δεν είναι όλα τα σχέδια δράσης με αυτή τη λογική.  

  Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε οχλήσεις και είχαμε 

συγκεκριμένα δεδομένα στα οποία δουλέψαμε, γι’ αυτό βλέπετε και την 

ακριβή ποσοτικοποίηση. Δηλαδή δεν είπαμε πάνε περίπου 1.000 οι άνεργοι, 

είναι 980, γιατί ήτανε συγκεκριμένοι και είχαμε συγκεκριμένα πράγματα τα 

οποία καλεστήκαμε και ήτανε το teaming και ήτανε αν θέλετε και ο λόγος της 
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δικής μας ενεργοποίησης για την κατ’ εξαίρεση, ότι: υπάρχει το πρόβλημα, 

νάτο, δεν έχουμε λεφτά να το αντιμετωπίσουμε; Ναι έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο επόμενο σχέδιο. 

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Το τρίτο σχέδιο δράσης, στο οποίο εδώ πέρα να 

ευχαριστήσουμε την ΕΥΣΕΚΤ και τη συμβολή της γιατί αποτελεί και ιδέα της 

και εδώ πέρα πραγματικά ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε κάτι και υιοθετήθηκε. 

Ουσιαστικά έχουμε τον τομέα των κατασκευών που πλήττεται, όπως ξέρουμε, 

ειδικά οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική κατασκευή, είναι πάρα πολύ άνεργοι, έχει 

πέσει η οικοδομική δραστηριότητα.  

  Έτσι με λίγα λόγια να πω ότι καταρτίζουμε ανθρώπους που 

ασχολούνται γενικότερα στον κλάδο των κατασκευών. Μες στο σχέδιο δράσης 

θα δείτε μια εκτεταμένη λίστα με διάφορες ειδικότητες που περιλαμβάνουμε 

και τους καταρτίζουμε σε γνώσεις και δεξιότητες για την ενεργειακή 

αναβάθμιση των κτιρίων.   

  Εκτιμήσαμε ότι αυτό το οποίο τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ 

μεγάλη ζήτηση θα είναι τα ήδη κτίρια να θωρακιστούν και ενεργειακά να 

αναβαθμιστούνε για εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι μία από τις πολιτικές οι 

οποίες για το περιβάλλον και πολιτική βούληση για πράσινα επαγγέλματα.  

  Εδώ έχουμε διάφορα εναύσματα όπως ξέρουμε όλοι μας και 

από προγράμματα πράσινα διαφόρων άλλων προγραμμάτων στα οποία 

προσέξαμε πάρα πολύ να είμαστε συμπληρωματικοί και όχι να επαναλάβουμε 

κάτι το οποίο ήδη είναι στον αέρα ή σχεδιάζεται και νομίζουμε ότι στο μέτρο 

του δυνατού το έχουμε καταφέρει.  

  Πολύ γρήγορα να πούμε λοιπόν ότι σκοπός της προτεινόμενης 

παρέμβασης είναι η επανακατάρτιση ουσιαστικά των οικοδόμων και όλων των 

επαγγελμάτων του κατασκευαστικού κλάδου. Είναι οι άνεργοι τεχνίτες οι 

ωφελούμενοί μας, οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.  

  Η τεκμηρίωση, την οποία πολύ γρήγορα σας ανέφερα 

προηγουμένως, λίγα, πολύ λίγα στοιχεία. Να πούμε για τη ραγδαία μείωση 

της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Είναι κάτι που όλοι το ξέρουμε. Τα 

στοιχεία της ΓΣΕΕ ήτανε πολύ εντυπωσιακά. Μόνο τον τελευταίο χρόνο 

χάθηκαν 40 χιλιάδες θέσεις εργασίας και έκλεισαν πάνω από 50 επιχειρήσεις.  
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  Έτσι λοιπόν κρίθηκε ότι απαιτείται η άμεση πλέον εφαρμογή 

στοχευμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Και αυτό το σχέδιο 

δράσης λοιπόν αυτό προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Στην επόμενη διαφάνεια 

μπορούμε να δούμε λίγο πράγματα για την υλοποίηση, ότι θα κάνουμε 32 

προγράμματα. Και πάλι βλέπετε ότι έχουμε προσεγγίσει ποσοτικά το θέμα για 

800 συνολικούς ανέργους.  

  Εδώ έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και είναι λογικό 

βεβαίως στο πρακτικό μέρος της κατάρτισης που θα καλύπτει το 60% των 

συνολικών ωρών. Και εδώ ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης θα είναι η 

Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΑΝΑΔ και όπως μέχρι τώρα έχει γίνει η συνεργασία 

μας και η προσέγγιση της υλοποίησης, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής θα 

προχωρήσει για την υλοποίηση της δράσης.  

  Πάλι λίγα λόγια για τον προϋπολογισμό. Εδώ πέρα έχουμε μόνο 

κατάρτιση, με έναν προϋπολογισμό στα 6 εκατομμύρια 720 και με τους ίδιους 

χρόνους, όπως και τα προηγούμενα σχέδια δράσης. Οι ωφελούμενοι είναι οι 

άνεργοι εγγεγραμμένοι και ενδεικτικά δείκτες εκροών έχουμε τους ανέργους 

που θα ωφελήσουμε.  

  Αυτό ήταν το τρίτο σχέδιο δράσης και αυτή ήταν η προσέγγιση η 

οποία, η συγκεκριμένη προσέγγιση έγινε ex ante, αν θέλετε, του 

προβλήματος, δηλαδή σχεδιάστηκε χωρίς να έχουμε μία προσέγγιση από 

επιχειρήσεις που κλείσανε φέρ’ ειπείν ή από κλάδους ή συνδικαλιστικές 

ενώσεις.  

  Να προσθέσω στο τέλος ότι μετά την έγκριση των σχεδίων 

δράσης και τη συζήτηση και οτιδήποτε άλλο προστεθεί για την καλυτέρευσή 

τους, ότι θα προχωρήσουμε και σε συνεργασία, ειδικά για τα πράσινα 

επαγγέλματα και με το ΕΚΕΠΙΣ, το οποίο ακόμα δεν έχουμε εμπλέξει, ούτως 

ώστε τα περιγράμματα, να επωφεληθούμε και να επωφεληθούν από τη νέα 

αυτή προσέγγιση την οποία κάνουμε. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι η 

περαιτέρω εξειδίκευση θα γίνει με τις προσκλήσεις.  

  Έτσι καλύψαμε το θέμα των σχεδίων δράσεων μαζί με τους 

δείκτες και κάποια κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία αναφέρθηκαν. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχει κάποια παρατήρηση στο τρίτο σχέδιο ή κάποια 

για όλα μαζί συνολικά πριν πάμε στο επόμενο βήμα; Όχι. Ευχαριστώ. 

Μπορούμε να συνεχίσουμε.       

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Το επόμενο θέμα είναι τα Κριτήρια Επιλογής 

Πράξεων. Εδώ να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ότι στην πρώτη 

Επιτροπή έχουμε εγκρίνει τα γενικά κριτήρια αξιολόγησης πράξεων μη 

κρατικών ενισχύσεων. Αυτά εγκρίθηκαν στην πρώτη Επιτροπή. Σήμερα σας 

έχουμε ήδη στείλει στο φάκελο και έχετε κοντά σας αυτά τα κριτήρια τα 

εγκεκριμένα με περαιτέρω εξειδίκευση και με βαθμολογία.  

  Να πω πολύ γρήγορα ότι σε αυτή την κατηγορία έχουμε 

προσθέσει δύο κριτήρια, στα ήδη δηλαδή εγκεκριμένα έχουμε προσθέσει δύο 

κριτήρια, ενώ στα άλλα έχουμε κάνει μία επαναδιατύπωση, ίσως 

διευκρινιστικά σημεία έχουμε θίξει και φυσικά έχουμε προχωρήσει, όπως σας 

είπα, στην ποιοτική για την Α και Β κατηγορία κριτηρίων, η αξιολόγησή τους 

και για την Γ, Δ, δηλαδή σκοπιμότητα και ωριμότητα έχουμε προχωρήσει σε 

αριθμητική, σε ποσοτική κλίμακα αξιολόγησης. Τα έχετε στο φάκελό σας.  

  Εγώ πολύ γρήγορα να σας παρουσιάσω τι προσθέσαμε. 

Προσθέσαμε, λοιπόν, το Α1 κριτήριο, τη συνάφεια της πράξης με εθνικές και 

ευρωπαϊκές στρατηγικές, με την περιφερειακή στρατηγική ή με εθνικά και 

ευρωπαϊκά σχέδια δράσης σε διάφορους τομείς. Κρίθηκε σκόπιμο να 

προστεθεί και να δώσει και το πλαίσιο που πλέον κινούμαστε, ειδικά στο 

αποθεματικό και κάτι που ξέχασα να πω σε σχέση με τα κριτήρια που 

παρουσιάζουμε, είναι ότι η εξειδίκευση που έχετε στα χέρια σας έγινε στη 

λογική της μέχρι τώρα εξειδίκευσης του Προγράμματος που ουσιαστικά έχει 

να κάνει με τα τρία σχέδια δράσης.  

  Η πλήρης εξειδίκευση των κριτηρίων θα γίνει στο τέλος του 

χρόνου, όπως την έχουμε προγραμματίσει, μετά τα παραδοτέα των δύο 

μελετών, μετά την πλήρη εξειδίκευση όπου να υπενθυμίσω, θα λεχθεί και 

αργότερα, τα παραδοτέα των μελετών θα έχουνε πλήρη λίστα με δράσεις και 

θα είναι πλήρως εξειδικευμένα. Άρα εκεί θα μπορούμε να εξειδικεύσουμε 

περισσότερο τα κριτήρια επιλογής πράξεων.  
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  Αυτά που παρουσιάζονται στο φάκελο είναι η περαιτέρω 

εξειδίκευση και βαθμολογία έχοντας στο μυαλό μας τα τρία σχέδια δράσης, 

γιατί αυτό ήταν το υλικό που μπορούσαμε να δουλέψουμε.  

  Έτσι έχουμε προσθέσει λοιπόν το Α1 που έχει να κάνει, η 

συνάφεια και η συνέπεια της πράξης με εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές, 

το γνωστό σε όλους για την απασχόληση κτλ. Έχουμε βάλει φυσικά το ΨΑ 

μέσα και τα μέτρα που εφαρμόζονται για το μηχανισμό. Είναι η νέα 

πραγματικότητα.     

  Η επόμενη διαφάνεια, εδώ έχουμε κάνει απλώς μία και τελείως 

ενδεικτικά σας το παρουσιάζουμε, μία επαναδιατύπωση και διευκρίνιση των 

κριτηρίων. Αυτό το οποίο προστέθηκε είναι το Β1 κριτήριο στην επόμενη 

διαφάνεια, η τήρηση των εθνικών – κοινοτικών κανόνων για τη δημοσιότητα 

και πληροφόρηση. Στα προηγούμενα κριτήρια υπήρχε διάχυτα μέσα, κρίθηκε 

σκόπιμο όμως να το παρουσιάσουμε σαν ξεχωριστό κριτήριο.   

  Προχωρώντας απλώς να αναφέρουμε για το Γ1 ότι αυτή τη 

στιγμή και έτσι όπως είναι η εξειδίκευση, έχοντας στο μυαλό μας τα τρία 

σχέδια δράσης, έχουμε κάνει αυτή που θεωρούμε και σημαντική έτσι 

διευκρινιστική παρουσίαση της εξειδίκευσης, το κριτήριο Γ1. Δηλαδή 

ουσιαστικά εντοπίζουμε την συμβολή της πράξης σε σχέση με τους δείκτες 

της πρόσκλησης και όχι με δείκτες θεματικής προτεραιότητας που δεν 

μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε και έχουμε 

στο μυαλό μας τα σχέδια δράσης. Άρα ουσιαστικά θα εξετάσουμε τη συμβολή 

με τους δείκτες που θα παρουσιαστούνε στην πρόσκληση.  

  Αυτή ήταν η παρουσίαση των πρόσθετων δύο κριτηρίων και 

κάποια σημεία από εξειδίκευση στο εγκεκριμένο σετ των κριτηρίων επιλογής 

πράξεων μη κρατικών ενισχύσεων.  

  Σας έχουμε υποβάλει και ένα επόμενο σετ κριτηρίων τα οποία 

αφορούν τις πράξεις κρατικών ενισχύσεων, το οποίο δεν υπήρξε στην 

προηγούμενη Επιτροπή Παρακολούθησης και αυτό φυσικά σας καλούμε να 

ενημερωθείτε και να εγκρίνετε. Είναι κριτήρια επιλογής πράξεων κρατικών 

ενισχύσεων.  

  Εδώ πέρα έχουμε ήδη συνεργαστεί και με τον ΟΑΕΔ σε κάποια 

απ’ αυτά και πάλι αυτά θα εξειδικευθούν πλήρως και θα ποσοτικοποιηθούν με 
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τις προκηρύξεις. Μπορούμε να τα διατρέξουμε πολύ γρήγορα. Να πω ότι το Α 

και Β έχουνε ποιοτική βαθμολόγηση και εδώ Γ και Δ, δηλαδή σκοπιμότητα και 

ωριμότητα, εκεί έχουμε αριθμητική προσέγγιση.  

  Είναι το καινούργιο σετ των κριτηρίων που σας παρουσιάζουμε. 

Δεν ξέρω εάν θεωρείτε σκόπιμο να διατρέξουμε τις διαφάνειες, τα κριτήρια 

κρατικών ενισχύσεων ή επειδή τα έχετε στο φάκελο να ακούσουμε τα σχόλιά 

σας αν έχετε για τα κριτήρια.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για να δούμε καταρχήν υπάρχει; Από δω δεν βλέπω 

κάτι. Απ’ τη δεξιά πλευρά όπως κοιτάζω εγώ. Η κα Τριανταφύλλου έχει 

κάποιο σχόλιο;  

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Μία πολύ μικρή παρατήρηση. Όπως τα είδα φευγαλέα 

στα κριτήρια αξιολόγησης κρατικών ενισχύσεων δικαιούχος δεν είναι ο 

άνεργος απλώς, ωφελούμενος θα γράψουμε, δικαιούχος είναι η επιχείρηση. 

Να γίνει διόρθωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις ή σχόλια πάνω στα κριτήρια; 

Ωραία, ευχαριστώ. Να θεωρήσω ότι τα έχουμε εγκρίνει.  

  Έχουμε δύο παρουσιάσεις λοιπόν. Της προόδου των μελετών 

που έχουν γίνει στα πλαίσια του Προγράμματος. Θα παρακαλέσω τους 

παρουσιαστές να έρθουν στο βήμα.    

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Μέχρι ο κ. Εμμανουήλ να πάρει τη θέση του, να πω 

ότι είναι οι μελετητές από την Ένωση ΚΕΔΡΟΣ και ΕΚΚΕ, οι οποίοι είναι οι 

συνεργάτες μας για την εκπόνηση της πρώτης μελέτης του πρώτου άξονα, 

την λέμε εμείς πρώτη μελέτη, την μελέτη του Πρώτου Άξονα, που 

εστιαζόμαστε στις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε είσαστε έτοιμοι έχετε το λόγο.       

 

4. Εξειδίκευση ΕΠ – Υλοποίηση μελετών εξειδίκευσης (full activation) 

Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι. Και 

αυτά τα σλάιτς έχουν φτιαχτεί για μια εκτεταμένη παρουσίαση, αν και 

παρουσιάζω συνοπτικά τις διαπιστώσεις μέχρι τώρα της μελέτης και την 

πορεία της μελέτης. 
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  Το θέμα είναι οι συνθήκες που επικρατούσαν στις πυρόπληκτες 

περιοχές, κυρίως της Πελοποννήσου, μέχρι το 2007, οι ζημιές που γίναν το 

2007, οι επιπτώσεις των ζημιών και οι ανάγκες για ενίσχυση, ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις για ενίσχυση, στήριξη, ανασυγκρότηση και η σύνταξη κάποιων 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων.  

  Η δομή της μελέτης είναι αυτή ουσιαστικά που σας περιέγραψα. 

Η πορεία της μελέτης μέχρι τώρα ουσιαστικά έχει καλύψει τη φάση του 

πρώτου παραδοτέου και είμαστε τώρα στην πορεία προετοιμασίας του 

δεύτερου παραδοτέου. Το πρώτο παραδοτέο ήταν οι συνθήκες μέχρι το 2007, 

κυρίως δηλαδή στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του αιώνα αυτού και οι 

ζημιές και οι συνέπειες, οι άμεσες συνέπειες απ’ αυτές τις ζημιές. Την επόμενη 

φάση θα μπούμε στα θέματα ανάλυσης των επιπτώσεων και άμεσων και 

έμμεσων.  

  Η μελέτη βασίζεται σε ανάλυση δευτερογενούς υλικού αλλά και 

σε ανάλυση πρωτογενούς υλικού με την έννοια ότι γίνεται μια ποσοτική και μια 

ποιοτική επιτόπια έρευνα. Για τις έρευνες αυτές τις δύο έχουν επιλεγεί οι δύο 

κυριότερα πληγέντες Νομοί: η Ηλεία και η Μεσσηνία και έχουν ολοκληρωθεί οι 

δύο έρευνες. Η ποσοτική είναι στο σύνολο των Δήμων των περιοχών, των 

οκτώ Νομών και η ποιοτική είναι κυρίως σε συνεντεύξεις με φορείς των δύο 

Νομών. Φορείς απ’ τους κοινωνικούς εταίρους, φορείς απ’ την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και οι συνεντεύξεις βρίσκονται στη φάση της 

αποκωδικοποίησης.  

  Αυτή είναι η ποσοτική έρευνα που έχει καλύψει όλους τους 

Δήμους και στους οκτώ Νομούς, συμπεριλαμβανομένου και του Νομού 

Αττικής, 9 Νομούς και δεδομένου ότι περνούμε μια εποχή κρίσης στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση λόγω του σχεδίου ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, πολλές φορές είχαμε 

συντονισμένες αρνήσεις για συνεργασία.  

  Έχει πάει σχετικά καλά, είχαμε μια ρισπόνς ρέϊς της τάξης του 

50% μετά από πολλές πιέσεις και πολλές επαφές.  

  Τα όρια των περιοχών των πυρόπληκτων διαμερισμάτων, 

δημοτικών διαμερισμάτων όχι δήμων, φαίνονται σε αυτό το χάρτη. Το σκούρο 

γκρίζο είναι τα πυρόπληκτα, το αραιότερο γκρίζο είναι τα διαμερίσματα που 

ανήκουν σε δήμους που έχουν πυρόπληκτη περιοχή. Αυτή είναι η 
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Πελοπόννησος, οι Νομοί της Πελοποννήσου, η Ηλεία αριστερά είναι φανερά η 

πιο εκτεταμένη καταστροφή και εδώ είναι ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας, μικρή 

περιοχή, και ο Νομός Εύβοιας, σημαντική περιοχή για το Νομό Εύβοιας.  

  Συνοπτικά τώρα για ορισμένες διαπιστώσεις. Δεν θα επεκταθώ 

σε όλα τα σημεία, είναι δυστυχώς πολλά. Για το δημογραφικό η βασική 

διαπίστωση είναι ότι όλοι οι Νομοί, μερικοί περισσότερο απ’ τους άλλους, 

είχαν μπει σε μια διαδικασία δημογραφικής κρίσης. Μείωση του πληθυσμού, 

τάση που συνεχίζεται, μείωση της γεννησιμότητος, αύξηση της θνησιμότητος 

και γήρανση του πληθυσμού.  

  Για να το καταλάβετε, ενδεικτικά για την Ηλεία και την Μεσσηνία 

από το ’91 έως το 2001 και αυτή η τάση συνεχίζεται γιατί τα δημογραφικά 

έχουμε και μετά το 2001, πώς άλλαξαν οι πυραμίδες, πώς οι πυραμίδες από 

κει που κάποιο ποσοστό νέων ήταν σημαντικό έχει μειωθεί, έχει αλλάξει το 

σχήμα ριζικά μέσα σε μια δεκαετία και αυτή η τάση συνεχίζεται. Είναι βέβαια 

εθνική τάση αυτή, αλλά ειδικά σε αυτούς τους Νομούς το πρόβλημα είναι 

πολύ, της Πελοποννήσου ιδιαίτερα είναι πολύ σημαντικό.       

  Για τους οικισμούς που έχουμε να κάνουμε, κάτι που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη είναι ότι το οικιστικό δίκτυο στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων είναι ασθενές, όπως λέμε, με μικρούς οικισμούς, διάσπαρτους 

οικισμούς, με ασθενικά κέντρα δήμων, κέντρα εξυπηρέτησης, κάτω από 1.000 

κατοίκους κατά κανόνα.  

  Αυτό κυρίως οφείλεται, επειδή είναι μεγάλο το ποσοστό των 

ημιορεινών και ορεινών οικισμών. Επιπλέον οι περιοχές αυτές έχουν σε 

αρκετά σημαντικό ποσοστό προβληματική πρόσβαση και σε κέντρα 

εξυπηρέτησης πόλης και ενδιάμεσα τοπικά κέντρα και σε ζώνες δυναμικής 

ανάπτυξης, είτε τουρισμού, είτε γεωργίας, βιοτεχνίας, βιομηχανίας. Μέρη 

δηλαδή όπου υπάρχουν αγορές, όπου υπάρχουν ευκαιρίες απασχόλησης 

συμπληρωματικής. Το κυριότερο πρόβλημα παρουσιάζεται στη Λακωνία, 

Αιτωλοακαρνανία, αυτό το πρόβλημα πρόσβασης και σε υπηρεσίες και σε 

αγορές, σε ευκαιρίες.  

  Για την απασχόληση χοντρικά και για την αγορά εργασίας, οι 

πυρόπληκτες περιοχές δεν διαφέρουν πολύ από τους Νομούς σαν σύνολα. 

Υπάρχει μια διαφορά κυρίως στο θέμα της απασχόλησης των γυναικών που 
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αν και έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια είναι σημαντικά κατώτερη απ’ αυτό 

των ανδρών και παραμένει στα ίδια επίπεδα διαφοράς και τα ποσοστά 

ανεργίας στις γυναίκες είναι πολύ υψηλότερα.  

  Όσον αφορά το εκπαιδευτικό… Η ηλικιακή δομή μπορεί να 

χωριστεί σε τρεις ομάδες διακριτές και στους Νομούς και στις πυρόπληκτες. 

Έχουμε μια ομάδα μέχρι 29 ετών 20% και δύο ομάδες από 40%, 30 – 44 και 

45 ετών και άνω.  

  Η εκπαίδευση σε ορισμένες περιοχές, Αιτωλία, 

Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία, Κορινθία που είναι και οι πιο αγροτικές, πιο 

αγροτικές εννοώ περισσότεροι οι οικισμοί, το δίκτυο οικισμών είναι πιο 

ασθενές, έχουμε μεγάλα ποσοστά με εκπαίδευση δημοτικού. Η ανεργία είναι 

μεγαλύτερη στις περισσότερο εκπαιδευμένες ομάδες και μικρότερη, κάτι που 

συμβαίνει συχνά, στις ομάδες χωρίς καθόλου εκπαίδευση ή εκπαίδευση 

δημοτικού.  

  Όπως είπα έχουμε ένα δημογραφικό πρόβλημα. Το πρόβλημα 

αυτό δεν λύνεται, δεν έχει λυθεί με την εισροή των μεταναστών. Τα ποσοστά 

στο εργατικό δυναμικό είναι σημαντικά, είναι 8 – 9%, στον πληθυσμό είναι τα 

μισά, αλλά δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες που έχουμε λόγω της 

δημογραφικής κρίσης από τους μετανάστες.  

  Οι μετανάστες συγκεντρώνονται κυρίως στους τομείς των 

κατασκευών και πολύ, σε πολύ καθοριστικό ποσοστό στον κατασκευών και 

στον πρωτογενή τομέα και στις οικιακές υπηρεσίες σε καθοριστικό, σε 

αποκλειστικό σχεδόν βαθμό. Είναι φυσικά, όπως είναι γνωστό, κυρίως νέοι, 

νέο εργατικό δυναμικό.  

  Σε αυτό το σημείο, η μελέτη όπως ίσως είδατε στην αρχή γίνεται 

από δύο φορείς: το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών που εκπροσωπώ 

εγώ εδώ σήμερα και την ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε. εταιρεία συμβούλων που είναι 

περισσότερο ειδικευμένη στα θέματα τα οικονομικά. Ο κ. Λεμονάκης για την 

ΚΕΔΡΟΣ θα συνεχίσει από δω και πέρα.  

κ. ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Σχετικά με τα αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά της περιοχής της μελέτης μας, βλέπουμε ότι στους πληγέντες 

Νομούς εμφανίζεται κατά κεφαλήν ΑΕΠ το οποίο είναι χαμηλότερο από το 

μέσο όρο της χώρας. Έχουμε βεβαίως την εξαίρεση της Κορινθίας και 
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ουσιαστικά παρατηρούμε επίσης μία διαχρονική μείωση σε επίπεδο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ ως ποσοστό του μέσου όρου της χώρας για την περίοδο που 

προηγήθηκε των πυρκαγιών του 2007 στην μεγαλύτερη πλειοψηφία των 

Νομών που εξετάζουμε.  

  Επιπλέον, έχουμε μία παρατήρηση ως προς την επιβράδυνση 

των ρυθμών μεγέθυνσης από το 2005 και ύστερα. Αυτό το φαινόμενο είναι 

έντονο στους περισσότερους Νομούς. Βλέπουμε την τάση, είναι -7,4 στην 

Αρκαδία και διαφοροποιείται στους υπόλοιπους Νομούς και συνολικά βέβαια 

όλοι οι Νομοί παρουσιάζουν ένα ποσοστό στο γεωργικό τους τομέα που 

βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από το μέσο όρο της χώρας. Είναι ιδιαίτερα 

υψηλό στην Ηλεία αλλά και άλλοι Νομοί ακολουθούνε με εξίσου σημαντικά, 

για την περίπτωσή τους, ποσοστά.        

  Αναφορικά με άλλους δείκτες, όπως το δείκτη της ποιότητας 

ζωής, παρατηρούμε ότι σε όλους τους Νομούς υπάρχει μία πτώση, πάλι αυτή 

εντοπίζεται από το 2005 και μετά. Οφείλεται και στην επιβράδυνση της 

ανάπτυξης ή στην μη ανάπτυξη, στη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς 

και σε μία κρίση που παρουσίασε ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός τομέας.  

  Η επιδείνωση υποδομών εκπαίδευσης είναι παράγοντας 

σημαντικός στην περίπτωση κυρίως Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας και Λακωνίας, 

ενώ έχουμε και υποβάθμιση των μεταφορικών υποδομών σε περιπτώσεις 

όπως στην Εύβοια.  

  Γενικά η αύξηση της πυκνότητας του πληθυσμού, είχαμε 

μετακινήσεις κατοίκων όπως ειπώθηκε και από την ύπαιθρο προς τα αστικά 

κέντρα ή και λόγω βέβαια της εισροής μεταναστών που παρατηρούμε σε 

αυτές τις περιοχές, έχουν οδηγήσει σε μία εμφανή επιδείνωση στο αστικό 

περιβάλλον. Αυτό παρατηρείται και στη Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα, αλλά και 

στην Κορινθία και τη Μεσσηνία. 

  Στον τομέα του τουρισμού, με τη μείωση του τουρισμού έχει 

επηρεαστεί αρνητικά περισσότερο η Λακωνία και η Κορινθία όπως 

παρατηρούμε και βέβαια βλέπουμε ότι ουσιαστικά παράγεται ένα εύλογο 

συμπέρασμα, οι πυρκαγιές αυτές βρήκαν τους υπό εξέταση Νομούς 

ουσιαστικά μετά το 2005 σε έναν καθοδικό κύκλο, ο οποίος επηρέασε τόσο τα 

οικονομικά μεγέθη αλλά και την ποιότητα ζωής και ουσιαστικά διανύουνε και 
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συνεχίζουν και διανύουνε μία διαδικασία απόκλισης από αυτό που είναι 

καταγεγραμμένος ως ο μέσος όρος της χώρας.  

  Υπάρχει και ένας πίνακας που ακολουθεί ο οποίος δείχνει την 

κατανομή αυτή σε επίπεδο απασχολουμένων στους τομείς της οικονομίας και 

είναι εμφανές πόσο ισχυρή είναι στην δομή, ιδιαίτερα των πυρόπληκτων 

δημοτικών διαμερισμάτων για τους οποίους έγινε ένας διαχωρισμός με ιδία 

επεξεργασία από την ομάδα της μελέτης, είναι πολύ έντονο το στοιχείο αυτό 

για τον πρωτογενή τομέα, αν και υπάρχουν και περιπτώσεις Νομών όπου 

είναι εμφανώς κυρίαρχος ο τριτογενής τομέας.  

  Από τα χαρακτηριστικά που επίσης έχουμε διακρίνει και είναι 

σημαντικά για την παρουσίασή μας, έχουμε υψηλά ποσοστά 

αυτοαπασχολουμένων και βοηθών, κυρίως σε οικογενειακές επιχειρήσεις, 

έχουμε το στοιχείο της πολυαπασχόλησης, αυτό ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο 

και αυξάνεται διαχρονικά, με μόνο κυρίως δύο εξαιρέσεις.  

  Στις πληγείσες περιοχές επίσης έχουμε ατομικές και κυρίως 

γεωργικές και δευτερευόντως μεικτές εκμεταλλεύσεις ως προς τις 

εκμεταλλεύσεις συγκεκριμένων Νομών που μελετήσαμε.  

  Βεβαίως για την εκπαίδευση να πούμε ότι το επίπεδό τους 

στηρίζεται, των κατόχων των εκμεταλλεύσεων στηρίζεται σε εμπειρική γνώση 

και επίσης να πούμε για τον δευτερογενή τομέα, αυτός είναι ένας υποτονικός 

τομέας. Επικεντρώνεται, όπως έχει ήδη διατυπωθεί, στον τομέα και στον 

κλάδο των κατασκευών, ενώ ο τριτογενής παραμένει πιο δυναμικός και 

αναπτυσσόμενος, κυρίως σε κλάδους του εμπορίου, των μεταφορών και είναι 

ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο και στον τομέα της δημόσιας διοίκησης.  

  Έχουμε στοιχεία σχετικά με τους παραγωγούς που αιτήθηκαν 

αποκατάστασης των ζημιών και είχανε μία σημαντική εξέλιξη αυτά τα 

αιτήματα. Έχουμε επίσης εντοπίσει κάποια στοιχεία για τις περιπτώσεις σε 

στρέμματα φυτικού κεφαλαίου και τις αποζημιώσεις που επίσης αιτήθηκαν και 

γενικά διαπιστώνουμε ότι έως τον Μάρτη του 2010 είχαμε μια σημαντική 

αποκατάσταση η οποία έφθασε, ξεπέρασε το 50%, έφθασε στο 55% του 

κατεστραμμένου φυτικού κεφαλαίου. Ένα μεγάλο μέρος από τα στρέμματα 

που έχουνε αποκατασταθεί ως σήμερα χωροθετούνται κυρίως στο νομό 

Ηλείας.    
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  Για τις ζημίες στο οικονομικό περιβάλλον υπήρξαν ειδικές 

εκτιμήσεις οι οποίες έγιναν και προωθήθηκαν για την ενίσχυση μέσω 

επιχορηγήσεων. Αυτές αφορούσαν και βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 

εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και άλλες επιχειρήσεις.  

  Ένας πολύ μεγάλος αριθμός από τις πληγείσες επιχειρήσεις 

χωροθετούνται με βάση τα αιτήματά τους κυρίως στο Νομό Ηλείας και 

εντάσσονται ως επί το πλείστον πάλι στον τριτογενή τομέα, ενώ αυτές που 

παρατηρούμε ότι είναι στο δευτερογενή είναι κυρίως βιοτεχνίες και 

αγροτοδιατροφικού τομέα επιχειρήσεις.  

  Και να πάμε περισσότερο σε κάποια άλλα στοιχεία. Υπάρχει το 

θέμα του φυσικού περιβάλλοντος. Πράγματι υπήρξε μια σημαντική 

καταστροφή ως προς το δίκτυο NATURA, άγγιξε σε επίπεδο περιοχών και 

εκτάσεων το 30% των καταγεγραμμένων περιοχών του δικτύου. Σε αυτή την 

περιοχή περιλαμβάνονται και πέντε αισθητικά δάση και είχαμε μία πολύ 

σημαντική συγκέντρωση το 2007, περίπου το 84% των πυρκαγιών που 

πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο επικράτειας, το καλοκαίρι του 2007, 

εντοπίζονται στην πυρόπληκτη περιοχή όπως αυτή έχει οριστεί.    

  Οι ζημιές αυτές αναδεικνύονται και στον πίνακα. Είναι πολύ 

χαρακτηριστική η εικόνα της Ηλείας, επίσης της Λακωνίας και της Μεσσηνίας 

αλλά και στους άλλους Νομούς είναι ορατό στα ποσοστά των ζημιών. 

  Συνολικά τα πρώτα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει και ενώ 

εκπονείται το δεύτερο παραδοτέο μας οδηγούν σε κρίσιμες παρατηρήσεις. 

Έχουμε φαινόμενα αποδιάρθρωσης της δημογραφικής και της παραγωγικής 

βάσης. Έχουμε αυτή την έντονη επιρροή η οποία αναφέρθηκε για την 

εσωτερική μετανάστευση και υπάρχουνε άμεσες και έμμεσες καταστροφές 

από τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα στην πρωτογενή παραγωγή.  

  Οι ζημιές στο δευτερογενή και τριτογενή είναι μικρότερες και 

ίσως περισσότερο μακροχρόνιες. Οι ζημίες που συνδέονται με επιχειρήσεις 

είναι επίσης ένα στοιχείο που έχει αναδειχθεί και εδώ βλέπουμε ότι θα 

υπάρξει και μείωση της ζήτησης.  

  Επειδή όμως οι πυρκαγιές πρέπει να μετατραπούν και από 

απειλή σε ευκαιρία, ήδη προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τις πρώτες 

εκτιμήσεις μας για την κατάσταση αυτή. Έχουμε παρατηρήσει ότι ένα κρίσιμο 
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στοιχείο είναι να διατηρηθεί ο τοπικός πληθυσμός, να αποκατασταθούν οι 

ζημίες στον πρωτογενή τομέα, να βελτιωθεί κατά το δυνατόν η 

ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η εμπορευσιμότητα των αγροτικών 

προϊόντων των περιοχών, να διευρυνθεί η οικονομική δραστηριότητα μέσω 

μια βιώσιμης πλέον αξιοποίησης από ενδογενείς πόρους που έχουν και να 

στραφούμε στην καταπολέμηση ασφαλώς της ανεργίας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού, όπως έχει αναφερθεί.  

  Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι δεξιότητες και οι γνώσεις στο 

ανθρώπινο δυναμικό, όπως φέρνουμε, ότι διαπνέεται και στο σκεπτικό του 

Προγράμματος, να σχεδιαστούν δηλαδή με βάση τις πραγματικές ανάγκες και 

τα χαρακτηριστικά των ανέργων της περιοχής και να βοηθήσουμε την είσοδο 

στον επάγγελμα του αγρότη νέων που να έχουν όμως αποκτήσει μία 

κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση ή μία επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί 

αυτό με τις νέες μεθόδους παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο σημαντικό.  

  Είναι πολύ, επίσης, σημαντικό να αναπτυχθούν διαχειριστικές 

και οργανωτικές δυνατότητες που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση σε 

προβλήματα της γεωργικής εκμετάλλευσης και θεωρούμε ότι πρέπει να 

αξιοποιηθούν από τις τοπικές κοινωνίες ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε 

να λειτουργήσουν ως ένας αναπτυξιακός πλέον επιταχυντής.  

  Σχηματοποιήσαμε και ένα παράδειγμα το οποίο μπορεί μετά, 

αφού φτάσουμε πλέον στο σχεδιασμό που είναι ένα στάδιο μεταγενέστερο, να 

αποτελέσει ίσως και ένα δείγμα από περιπτώσεις εξειδικευμένων προτάσεων 

που θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία για να αξιολογηθούνε για το Εθνικό 

Αποθεματικό Απροβλέπτων.  

  Με αυτά τα στοιχεία σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας και 

χαιρόμαστε που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία την οποία θα 

συνεχίσουμε να παρακολουθούμε μαζί με τις Υπηρεσίες σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε. 

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Να πούμε ότι το πρώτο παραδοτέο της πρώτης 

μελέτης έχει δοθεί στην Υπηρεσία μας, ακόμα δεν το έχει παραλάβει η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία είναι στη φάση 

υπογραφής της συγκρότησής της, οπότε ουσιαστικά δεν το έχουνε παραλάβει 

ακόμα αλλά πρέπει να γίνει άμεσα. 
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  Και θα προχωρήσουμε στους μελετητές για το δεύτερο άξονα. 

Πολύ γρήγορα να πούμε ότι η προσέγγιση αυτής της μελέτης αφορά το 

κομμάτι του πρώτου άξονα για την γενική κρίση, τη διεθνή κρίση, το κομμάτι 

δηλαδή του άξονα που δεν καλείται από το στοχευμένο των πυρκαγιών και 

βέβαια καλύπτει και το δεύτερο άξονα που έχει να κάνει με τη συστημική 

προσέγγιση, δηλαδή τη δημιουργία μιας τυπολογίας για την κρίση, τι είναι 

κρίση και πώς αυτή αντιμετωπίζεται και πώς ο μηχανισμός στήνεται.  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 2ου ΑΞΟΝΑ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενικέ Γραμματέα 

Επενδύσεων και Ανάπτυξης, κύριε Γενικέ Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών 

και Άλλων Πόρων, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη μελέτη φέρει τον τίτλο: Μελέτη 

Εφαρμογής των Διατάξεων του άρθρου 51 του Κανονισμού 1083 του 2006 για 

την άμεση και μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που 

υφίσταται τις συνέπειες κοινωνικοοικονομικών και δημοσιονομικών κρίσεων 

ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης του 

εμπορίου».  

  Η συγκεκριμένη μελέτη μας έχει ανατεθεί πολύ πρόσφατα και 

κατά συνέπεια μπορώ στον λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου να κάνω 

κυρίως παρουσίαση του συμβατικού αντικειμένου αυτής της μελέτης.  

  Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι ο προσδιορισμός 

των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στον ανθρώπινο πληθυσμό και των 

κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισής τους ως αποτέλεσμα της 

παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης του εμπορίου. Πρακτικά θα 

κοιτάξουμε τις κοινωνικοοικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις, επιπτώσεις 

τέτοιων κρίσεων στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού και στην 

Ελλάδα και μεθόδους αντιμετώπισης αυτών των κρίσεων, καθώς και 

προτάσεις στρατηγικών και πολιτικών αντιμετώπισης, με απώτερο στόχο την 

όσο το δυνατόν έγκαιρη επανένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην 

απασχόληση και στην κοινωνική δομή της χώρας μας.  

  Η μελέτη εδράζεται και στους δύο άξονες προτεραιότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, καλύπτει το μέρος του άξονα 1 που αφορά 

αντιμετώπιση επιπτώσεων από γενικές, οικονομικές και δημοσιονομικές 

κρίσεις και τον άξονα προτεραιότητας 2 που αφορά άμεση και μέσο-

μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.  
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  Σε ό,τι αφορά την μεθοδολογία, οι εργασίες ουσιαστικά 

συστηματοποιούνται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση έχουμε τη γενική 

μελέτη κρίσεων, κοινωνικοοικονομικών, δημοσιονομικών, σαν αποτέλεσμα 

της παγκοσμιοποίησης και του εμπορίου.  

  Εδώ ουσιαστικά συστηματοποιούμε τις κρίσεις ως προς τα αίτια, 

τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις, την τυπολογία και κυρίως σημάδια που 

καταδεικνύουνε το γεγονός ότι επέρχεται κάποια κρίση. Στη συνέχεια, στη 

φάση Α έχουμε την ειδικότερη διερεύνηση των οικονομικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων κρίσεων στην Ελλάδα, την καταγραφή και αποτίμηση της 

Ευρωπαϊκής εμπειρίας, δηλαδή πώς πρακτικά έχουν αντιμετωπίσει τις κρίσεις 

και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τόνωση της αγοράς εργασίας, καθώς και την 

μελέτη δυνατοτήτων ενσωμάτωσης τέτοιων πρακτικών και στην Ελλάδα, ενώ 

στη δεύτερη φάση έχουμε τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για την 

αντιμετώπιση των κρίσεων, την κατηγοριοποίηση των προτάσεων και για να 

μπορέσουμε να διαμορφώσουμε προτάσεις, ουσιαστικά είμαστε σε 

επικοινωνία και με τους δυνητικούς δικαιούχους και συγκεκριμένα είμαστε σε 

πολύ καλή συνεργασία και με τον ΟΑΕΔ, διότι η προσέγγισή μας είναι διττή.  

  Είναι προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω με την έννοια της 

τεχνογνωσίας ή της εμπειρίας που υπάρχει στην αποτίμηση κρίσεων στην 

Ευρωπαϊκή εμπειρία, δηλαδή σε άλλες χώρες, αλλά παράλληλα και το πώς 

στην Ελλάδα σχεδιάζεται η αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων και πώς μπορούν 

αυτές οι δύο προσεγγίσεις να συγκεραστούν.  

  Στη συνέχεια εκπονούμε ή πρόκειται να εκπονήσουμε για την 

ακρίβεια σχέδια δράσης ανά κατηγορία παρέμβασης, με κοστολόγηση, 

οργάνωση εφαρμογής, χρονοδιάγραμμα, αναμενόμενα αποτελέσματα και 

ούτω καθεξής.  

  Η μελέτη έχει δύο παραδοτέα. Το ένα επιγράφεται 

κοινωνικοοικονομικές και δημοσιονομικές κρίσεις ως αποτέλεσμα της 

παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης του εμπορίου και οι επιπτώσεις 

του στην Ελλάδα -στη δε διαφάνεια μπορείτε να δείτε πώς περίπου 

διαρθρώνεται το πρώτο παραδοτέο- ενώ το δεύτερο παραδοτέο επιγράφεται 

μέθοδοι αντιμετώπισης των κρίσεων – προτάσεις στρατηγικών και πολιτικών 

αντιμετώπισης.       
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  Και τέλος υπάρχει και μια τελική έκθεση που συνθέτει τα δύο 

παραδοτέα. Στην τελευταία διαφάνεια βλέπουμε το χρονισμό της μελέτης. Το 

πρώτο μας παραδοτέο είναι προγραμματισμένο για τις 30 Ιουλίου. Το δεύτερο 

παραδοτέο είναι για τις 15/9ου και η συνολική τελική έκθεση για τις 30/9ου. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω είδα κάποια χέρια πριν. 

Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Για τον πρώτο μελετητή ξέρω ότι υπάρχουν. 

Υπάρχουν και για το δεύτερο; Ωραία. Ας δούμε τι ερωτήσεις έχουμε στην 

πρώτη παρουσίαση.  

Χρ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ: Από Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Μια 

ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Επειδή ακούστηκε στην αρχή της καταγραφής 

της υφιστάμενης κατάστασης στην πρώτη μελέτη ότι υπήρχανε Δήμοι οι 

οποίοι δεν συνεργάστηκαν στο να γίνουν αυτά τα ερωτηματολόγια. Θα ήθελα 

να θέσω δύο ερωτήματα. Καταρχήν, καλό θα ήταν επειδή γίνονται αυτές οι 

μελέτες και αφορούνε δήμους με προβλήματα σημαντικά και οικονομικά και 

χωρικά, καλό θα ήταν η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων να είναι 

αρωγός. Δηλαδή να δίνεται μια επιστολή και έτσι εμείς με το δικό μας δίκτυο 

να μπορούμε να περνάμε κάποια προβλήματα που μπορούν να βγούνε.  

  Ξέρετε σε αυτούς τους Δήμους εμφανίστηκαν πάρα πολλοί 

ξαφνικά με ένα τρομερό ενδιαφέρον οι οποίοι μετά από ένα διάστημα, το λέω 

γιατί η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων απ’ την πρώτη μέρα της 

φωτιάς σε αυτούς τους Δήμους ήταν εκεί πέρα και είναι ακόμα. Έχουμε να 

πούμε φορείς οι οποίοι εμφανιστήκαν την πρώτη μέρα και δεν 

ξαναεμφανιστήκανε ποτέ, οπότε είναι επιφυλακτικοί οι δήμοι στη διαδικασία, 

το πόσο αυτό που κάνεις είναι χρήσιμο.  

  Και αυτό το λέω και επειδή είμαι και σαν μέλος της Επιτροπής 

Παρακολούθησης της ΚΕΔΚΕ θα είναι χρήσιμο κάποια πράγματα να 

περνούνε μέσα από μια διαδικασία η οποία είναι και, μπορώ να το πω, και 

βασίζεται και είναι και στη σωστή νόρμα.  

  Δεύτερο και βασικό, ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ δεν αποτελεί κρίση για 

την Αυτοδιοίκηση, αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και νομίζω ότι 

όλα πλέον πρέπει να βασίζονται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Είναι δύσκολο να 

πηγαίνουμε και για μας μέσα σε κάποιο Πρόγραμμα της Διοικητικής 
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Μεταρρύθμισης αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνουμε σε 

ανθρώπους που κινδυνεύει να το πω έτσι η χωρική τους διάσταση και 

ύπαρξη, γιατί γνωρίζετε ότι από τους 1.034 γίνονται 325.  

  Ιδίως η περιφέρεια και ιδίως χωρικά οι δήμοι που ελέγχει η 

πρώτη μελέτη, όχι τόσο πολύ στην Αττική όσο στη Δυτική Ελλάδα και την 

Πελοπόννησο πλήγονται στην έννοια των συνενώσεων, ο καθένας έχει μια 

διαφορετική άποψη, οπότε προφανώς σκεφτείτε ότι υπάρχουνε 5.000, το 

οποίο θα αντιμετωπιστεί και μπορεί να εμφανιστεί ως απρόβλεπτο, 5.000 

νομικά πρόσωπα τα οποία λογικά θα συρρικνωθούμε. Οπότε καταλαβαίνετε 

ότι θα εμφανιστεί και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό ανέργων που 

δουλεύουνε σε αυτό που λέμε δημοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές εταιρείες, 

που στηρίζουν τόσα χρόνια τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.  

  Οπότε η δική μου γνώμη είναι και της ΚΕΔΚΕ βασικά και μέσα 

απ’ τα Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ έχει βγει αυτό, ότι η ΚΕΔΚΕ πρέπει να αποτελεί 

το κανάλι για να περνάμε κάποια πράγματα, έτσι ώστε γενικά να μην 

εμφανίζεται η Αυτοδιοίκηση όπως και στο Γ’ ΚΠΣ ως ο προβληματικός 

φορέας, ναι, όντως ήμασταν κάποτε προβληματικός γιατί ήμασταν 1.034 με 

4.000 φορείς υλοποίησης, δηλαδή στατιστικά και σαν μηχανικός σας το λέω 

στατιστικά το δείγμα μας είναι πολύ μεγάλο, οπότε μπορεί να έχουμε μεγάλη 

πιθανότητα αστοχίας σε αυτό το δείγμα, αλλά ένα ακόμα βασικό που ήθελα να 

πω είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια μέσα από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ να 

μπορέσουμε να περάσουμε διάφορες πολιτικές.  

  Οπότε θα ήθελα, επειδή θα τεθεί και σε όλες τις Επιτροπές 

Παρακολούθησης, η συνολική διαδικασία να έχει αρωγό, δηλαδή να έχει και 

παραλήπτη κάποιων προθέσεων πολιτικών οπωσδήποτε την ΚΕΔΚΕ, έτσι 

ώστε η ΚΕΔΚΕ μέσα απ’ τα κανάλια της, μέσα απ’ τις αναπτυξιακές εταιρείες 

της και όλες τις εταιρείες που έχει, την ΕΕΤΑΑ, το Ινστιτούτο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, την ΠΕΤΑ και όλες τις άλλες εταιρείες, να μπορεί να βοηθάει, 

γιατί γίνεται και μια μεγάλη πληθώρα μελετών η οποία μπορεί να σας φανεί 

πάρα πολύ χρήσιμη και όσο αφορά το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όσο 

αφορά τα κομμάτια του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, όσο αφορά οτιδήποτε μπορείτε να 

φανταστείτε.  

  Υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση πλέον στην Αυτοδιοίκηση και ίσως 

η δουλειά τους δεν έχει παρουσιαστεί, οπότε θέτω και εδώ στην Επιτροπή ότι 
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η ΚΕΔΚΕ είναι, συμμετέχει ενεργά σε αυτή την Επιτροπή και μπορεί να 

βοηθήσει σε οποιαδήποτε μελετητική δραστηριότητα γίνει και στη συνέχεια 

του Προγράμματος. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι θα είναι προφανές ότι πρέπει 

να αξιοποιηθούν τα δίκτυα και οι δυνατότητες που έχει η ΚΕΔΚΕ προς αυτή 

την κατεύθυνση. Υπάρχει, νομίζω είδα άλλο ένα χέρι. Το λόγο έχει η κα 

Κόμβου, ευχαριστώ.  

Μ. ΚΟΜΒΟΥ: Εγώ σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κόμβου από τη Διαχειριστική 

Αρχή του Πολιτισμός. Για την πρώτη μελέτη και για λόγους πληρότητας των 

στοιχείων ήθελα να πω ότι βρίσκονται στη διάθεσή σας τα πορίσματα του 

Υπουργείου και για τις καταστροφές στο πολιτιστικό περιβάλλον, που δεν τις 

είδα εδώ, που δυστυχώς πέρα από τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας που 

είναι γνωστό σε όλους σας, είχαμε σοβαρές βλάβες και σε βυζαντινά μνημεία 

και στα ορεινά της Ζαχάρως αλλά και στην Αρκαδία και στην Εύβοια.  

  Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε και για τους χώρους 

NATURA που επίσης πολλοί απ’ αυτούς ταυτίζονται με αρχαιολογικούς 

χώρους ως οι τελευταίοι μη δομημένοι στη χώρα μας και θα ήθελα επίσης να 

σας ευχαριστήσω πολύ για τις δράσεις της κατάρτισης, όπου η συνέργεια με 

έργα μας στο ΕΤΠΑ και κυρίως στο Νομό Καστοριάς μπορούν να βοηθήσουνε 

πάρα πολύ αφού έχουμε έργα ανάδειξης και σε αρχαιολογικούς χώρους, αλλά 

και πολλά εκτεταμένα έργα αναστήλωσης σε βυζαντινά, μεταβυζαντινά και 

νεώτερα κηρυγμένα μνημεία, οπότε οι πετράδες που είδαμε, οι εργάτες 

ανασκαφής σε τέτοια κτίρια θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν υπολογίσουμε 

και τη συνέργεια στο Νομό αυτό και με τα διασυνοριακά, όπως είναι το 

INTERREG, για τα οποία επίσης έχουμε πάρα πολλές προτάσεις καταθέσει. 

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο ή ερώτηση; 

Οι μελετητές θέλουν να σχολιάσουν ή να απαντήσουν;  

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις παρατηρήσεις. Να ξεκινήσω 

απ’ το τελευταίο. Μία διευκρίνιση. Πράγματι έχουμε στοιχεία και για τις 

καταστροφές, έχετε ανταποκριθεί και μας έχετε διαθέσει στοιχεία. Εδώ λόγω 

περιορισμένου χρόνου και ήδη διατρέξαμε αρκετά εν τάχη, δεν επεκταθήκαμε 

σε αυτό.  
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  Γνωρίζω επίσης ότι και στην ποσοτική έρευνα από την 

υπεύθυνη της ποσοτικής έρευνας είχαν γίνει και κάποιες συνεντεύξεις υπό τη 

μορφή πιλότου, που αφορούνε και την Αρχαία Ολυμπία και κάποιες άλλες 

περιοχές που είναι ενδεικτικές και της δικής μας προσοχής για τον τομέα του 

Πολιτισμού και βεβαίως εάν καταστεί απαραίτητο θα επιστρέψουμε για 

νεότερα στοιχεία. 

  Να ευχαριστήσω και την ΚΕΔΚΕ για την δική της τοποθέτηση. 

Το στοιχείο της αντίληψης που έχουνε οι Δήμοι και αν είναι μια κρίση, ένα 

ρίσκο ή θα αναδείξει ευκαιρίες η διαδικασία στην οποία υπόκεινται, έχει να 

κάνει και με ένα στοιχείο αυτοπροσδιορισμού των ίδιων των δήμων.  

  Εμείς διαπιστώσαμε και αυτό αναδεικνύουνε και τα 

αποτελέσματα μετά από μία μεγάλη και μπορώ να πω προσανατολισμένη 

αλλά και επίπονη προσπάθεια, που μας ικανοποίησε βεβαίως, για να 

συγκεντρώσουμε απαντήσεις, ότι ορισμένοι δήμοι τοποθετήθηκαν με το να 

μην απαντήσουν. Είναι μία επιλογή και αυτή την οποία εμείς βεβαίως 

οφείλουμε να σεβαστούμε.  

  Η επιλογή αυτή της διαθεσιμότητας ή μη διαθεσιμότητας 

απέναντι σε μία ποσοτική έρευνα είναι κάτι που μπορεί να κριθεί συνολικά 

από ένα αποτέλεσμα το οποίο θα δοθεί στο τέλος, με την αξιολόγηση των 

ευρημάτων και βεβαίως συνεκτιμώντας την επιλογή αυτού ο οποίος δεν 

συμμετείχε στην έρευνα.   

  Βεβαίως στρεφόμαστε σε συλλογικούς φορείς και στην ποιοτική, 

έχουνε στραφεί και σε φορείς και Ενώσεις κατά τόπους. Δηλαδή μπορώ να 

σας πω ότι και με τις ΤΕΔΚ υπήρξε επικοινωνία. Μάλιστα σε δύο Νομούς, 

ειδικά στην Ηλεία και τη Μεσσηνία, έχουνε γίνει κατά τόπους 

ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις, οπότε μπορώ να πω ότι η προσπάθειά μας 

είναι συνολικά, με διάφορα μέσα, να είμαστε κοντά στους τοπικούς φορείς, 

είτε δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους, είτε για οποιονδήποτε λόγο δεν 

μπορούν να καταστούν διαθέσιμοι, στους χρόνους όμως που είναι 

προδιαγραμμένη να γίνει η έρευνα, διότι υπάρχουν παραδοτέα και υπάρχουν 

κάποιοι χρόνοι που πρέπει να τηρηθούν και από την πλευρά των μελετητών. 

Σας ευχαριστώ όμως για την επισήμανση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς και μπορούμε να προχωρήσουμε 

στο επόμενο θέμα που αφορά τη δημοσιότητα. Η κα Παπαδημητρίου έχει το 

λόγο.  

 

5. Δημοσιότητα 

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Πολύ γρήγορα να σας ενημερώσουμε για τη 

δημοσιότητα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο λοιπόν 69 του 1083 

και 2 έως 10 του 1828 υποβάλαμε πέρσι το Επικοινωνιακό Σχέδιο του 

Προγράμματός μας. Καταρχήν τον Μάρτιο και με διάφορες τροποποιήσεις και 

αναθεωρήσεις τελικώς τον Ιούνιο. Το Νοέμβριο είχαμε την έγκριση από τις 

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

  Πολύ γρήγορα να ανατρέξουμε, μιλάω για το Επικοινωνιακό 

Σχέδιο, νομίζω ότι είναι γνωστά σε όλους ότι αποτυπώνει με δομημένο τρόπο 

τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης.  

  Έχοντας την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχουμε την εξειδίκευση του 

Προγράμματος, το δικό μας Επικοινωνιακό και αυτό θα εξειδικεύεται και θα 

εξειδικευθεί περαιτέρω με την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης του 

Προγράμματος.  

  Έτσι λοιπόν για κάθε ομάδα στόχο και για κάθε παρέμβαση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος θα εκπονείται συγκεκριμένο σχέδιο δράσης 

για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα. Ο προϋπολογισμός μας είναι 2,5 

εκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη περίπου. Εδώ να υπενθυμίσω ότι δεν 

έχουμε στο Πρόγραμμά μας όπως είναι εγκεκριμένο δεν έχουμε ξεχωριστό 

άξονα τεχνικής βοήθειας, προβλέπεται όμως ποσό σε κάθε άξονα έως 3% της 

κοινοτικής συμμετοχής, σε κάθε άξονα για δράσεις δημοσιότητας.  

  Το Επικοινωνιακό μας Σχέδιο έχει τρεις φάσεις. Την πρώτη 

φάση που είναι η γενική πληροφόρηση του κοινού, η δεύτερη για τις δράσεις 

και ωφέλειες κατά την εξέλιξη και η τρίτη για τα αποτελέσματα και την 

επίτευξη.  

  Όπως ήδη καταλαβαίνουμε βρισκόμαστε τώρα στην πρώτη 

φάση βεβαίως του Προγράμματος. Ενδεικτική μια κατανομή προϋπολογισμού 

ανά φάση μπορούμε να το δούμε πολύ γρήγορα. 500 χιλιάδες έχουμε για την 

πρώτη φάση, η οποία και μας καλύπτει και θα μιλήσουμε αργότερα γι’ αυτήν, 
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τι προβλέπουμε να κάνουμε δηλαδή, 1.750 είναι για τη δεύτερη και 250 για 

την τρίτη. Και ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού σε σχέση με τα μέσα 

που θα χρησιμοποιήσουμε, 1 εκατομμύριο για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, 

προωθητικές ενέργειες 1.250 και άλλες 250.  

  Έχουμε, παρόλο που το Πρόγραμμα ουσιαστικά δεν έχει 

ενεργοποιηθεί και δεν έχουμε δαπάνες και πραγματική υλοποίηση που τόσο 

πολύ μας αγχώνει, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες δράσεις πληροφόρησης 

και δημοσιότητας, όπως αναρτήσεις στο site το δικό μας, δεν έχουμε ακόμα 

δικό μας site αλλά επιλέχθηκε να είμαστε μέσα στο ΕΣΠΑ, διακριτά αλλά μέσα 

στο site του ΕΣΠΑ, όπως έχουμε αναρτήσει και όλο το υλικό της σημερινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

  Πέρσι έγινε in house εκπόνηση αυτού του φυλλαδίου που έχετε 

μπροστά σας, ενός τριπτύχου. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε τη συμβολή του 

συναδέλφου του κ. Κεμετσετίδη ο οποίος το έκανε πέρυσι και το εκτυπώσαμε 

σε απλό χαρτί για να διανεμηθεί στη Θεσσαλονίκη όπου συμμετείχαμε στις 

δράσεις δημοσιότητας εκεί και απλώς φέτος εμείς κάναμε μία εικαστική 

παρουσίαση του φυλλαδίου αλλάζοντας και τα λογότυπα του Υπουργείου, για 

να μπορούμε να το διαθέτουμε.  

  Συμμετείχαμε πέρσι στη Θεσσαλονίκη, όπως είπα και όπου 

καταρχήν διανεμήθηκε αυτό το φυλλάδιο αλλά σε πολύ απλή μορφή, απλώς 

εκτυπωμένο σε εκτυπωτή της Υπηρεσίας. Συμμετείχαμε στη Θεσσαλονίκη, 8 

με 10 Μαΐου του 2009 στις εκδηλώσεις με τίτλο: Η Κοινωνική Ευρώπη στην 

υπηρεσία του πολίτη. Και είχαμε και παρουσία και στη Διάσκεψη των 

Προέδρων όπου υπήρχε παρουσίαση για την πορεία υλοποίησης του 

αποθεματικού απροβλέπτων.  

  Το σημαντικό που έχουμε να πούμε είναι ο προγραμματισμός 

μας γι’ αυτή την χρονιά, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουμε για μία 

υποχρεωτική εναρκτήρια δράση, που πρέπει να κάνουμε και τουλάχιστον για 

μία ενημερωτική δραστηριότητα ετησίως. Έτσι λοιπόν προβλέπουμε στο τέλος 

του χρόνου, με την πλήρη εξειδίκευση του προγράμματος και θέλουμε να 

πιστεύουμε και με τις πρώτες ενδεχομένως δαπάνες ή εν πάση περιπτώσει με 

τα σχέδια δράσης ενταγμένα στο Πρόγραμμά μας να έχουμε, θα 

διοργανώσουμε λοιπόν μια εναρκτήρια δράση όπου θα είναι και η μεγάλη μας 

δράση δημοσιότητας για το Πρόγραμμα. Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Να πούμε δυο λόγια και για την αξιολόγηση.              

 

6. Αξιολόγηση 

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Για την αξιολόγηση θα μιλήσουνε οι συνάδελφοι από 

την ΕΥΣΕΚΤ η κα Κούκουλα. Απλώς πολύ γρήγορα να πω ότι έστω και μέχρι 

στιγμής ατύπως το Πρόγραμμά μας έγινε, η Διαχειριστική Αρχή έγινε μέλος 

της Ειδικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση των Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων 

Πόρων, την ΕΑΠΑΠ. Θα σας μιλήσει η συνάδελφος η κα Κούκουλα περαιτέρω 

και περιμένουμε από το Υπουργείο Απασχόλησης και την κανονιστική 

διόρθωση της Υπουργικής Απόφασης για να γίνουμε κανονικά μέλη στην 

Επιτροπή.  

κα ΚΟΥΚΟΥΛΑ: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, 

ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Δυστυχώς οι συνάδελφοι απ’ τα άλλα 

Υπουργεία και οι κοινοτικοί μας συνάδελφοι θα έχουνε λίγο κουραστεί να 

ακούνε αυτό το περιεχόμενο, παρόλα αυτά είναι σημαντικό να γίνει μια 

σύντομη, νομίζω, παρέμβαση αναφορικά με την οριζόντια δραστηριότητα στο 

χώρο της αξιολόγησης.  

  Πριν προχωρήσω στο κομμάτι της Επιτροπής αυτής, θα ήθελα 

να πω ότι σαν Υπηρεσία εμείς, σαν ΕΥΣΕΚΤ, είμαστε στη διάθεσή σας 

δεδομένου ότι είσαστε και σε μια φάση εξειδίκευσης λοιπόν τώρα, να δούμε 

μεθοδολογικά ζητήματα πολύ πιο τεχνικά, όπως δείκτες εκροών και 

αποτελέσματος κυρίως, που συνήθως είναι και προβληματικοί ή αν θέλετε και 

πιο δύσκολοι και να διατυπωθούν, αλλά κυρίως να καταλάβουμε και τι 

εννοούμε και πώς τους παρακολουθούμε. Άρα είμαστε στη διάθεσή σας για 

μια διμερή ή και τριμερή συνεργασία και με τον κ. Ζερβό.  

  Τώρα, αναφορικά, πράγματι έχει συσταθεί μια Ειδική Επιτροπή 

για την Αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, είναι 11μελείς, 

αποτελείται από εκπροσώπους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Το 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας βέβαια που είναι αρμόδιο και για τη γενικότερη 

πολιτική στο κομμάτι της αξιολόγησης καθώς και κοινοτικούς συναδέλφους οι 

οποίοι έχουνε ένα γνωμοδοτικό ρόλο εκεί, τόσο από την πλευρά της 

γεωγραφικής μονάδας, ο κ. Φραγκούλης είναι εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά και 

της οριζόντιας υπηρεσίας αξιολόγησης της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, 
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η οποία πολύτιμα μας δίνει μεθοδολογίες και κυρίως καλές πρακτικές από τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

  Τώρα, ο στόχος αυτής της Επιτροπής είναι ουσιαστικά η 

δημιουργία ενός μικρού φόρουμ, αν θέλετε, με σκοπό τη διατύπωση 

προτεραιοτήτων αξιολόγησης γι’ αυτή την προγραμματική περίοδο, τη 

διατύπωση σχεδίων αξιολόγησης. Στην αρχή είχαμε αποφασίσει να τα 

κάνουμε με διετή χαρακτήρα, διετές εύρος, αλλά για λόγους κυρίως 

λειτουργικότητας η Επιτροπή έχει αποφασίσει ουσιαστικά ότι το εύρος αυτών 

των σχεδίων πιθανόν να είναι και μεγαλύτερο.  

  Πράγματι όταν συγκροτήθηκε αυτή η Επιτροπή δεν είχε 

οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα, άρα όπως είπε και η κα Παπαδημητρίου είναι 

κάτι που πρέπει να δούμε μεταξύ μας, να ενσωματωθεί σαν εκπρόσωπος και 

το δικό σας Επιχειρησιακό.  

  Τώρα, στο τρέχον σχέδιο υπάρχουνε κάποιες μελέτες που είναι 

εν ισχύ, σε υλοποίηση. Η μία που έχει οριστικά τελειώσει είναι μία μελέτη που 

αξιολογεί τα αποτελέσματα του μέτρου 3.1 στο Υπουργείο Υγεία και Πρόνοια, 

υπάρχει μία μελέτη για το Υπουργείο Παιδείας η οποία ασχολείται με την 

εκροή των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης.  

  Επίσης υπάρχει μια σοβαρή μελέτη η οποία γίνεται για την 

αξιολόγηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, κάτι πολύ σημαντικό, από την 

Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τέλος μια 

μελέτη που εκπονούμε εμείς, μετά από εκχώρηση από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» που θα ασχοληθεί με την ex post 

αξιολόγηση, την εκ των υστέρων αξιολόγηση, της διάστασης του φύλου για τις 

δράσεις της προηγούμενης περιόδου. Αυτά αναφορικά με το περιεχόμενο.  

  Τώρα, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που συζητιέται στους 

κόλπους αυτής της Επιτροπής είναι ο τρόπος διάχυσης και διαφάνειας και 

κυρίως αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών των μελετών. Υπάρχουνε 

δύο κείμενα σε επεξεργασία αυτή τη στιγμή τα οποία προφανώς θα 

κοινοποιηθούν και στα μέλη της Επιτροπής όταν οριστικοποιηθούν και τα 

οποία αφορούνε από αυτονόητα πράγματα, όπως είναι η ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων των μελετών στο διαδίκτυο, για σκοπούς και επιστημονικούς 

και διάχυσης.  
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  Η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης, είτε 

σε μέρες σαν και τη σημερινή, είτε σε ειδικές τεχνικές συσκέψεις, αν αυτό 

κριθεί σημαντικό και στρατηγικής σημασίας, στα αποτελέσματα των μελετών.  

  Τέλος, θα θέλαμε, εγώ δηλαδή έτσι όπως άκουσα και το 

Πρόγραμμα σήμερα στην ανάπτυξή του, έχω μία εντύπωση ότι θα έπρεπε να 

συζητήσουμε ίσως τριμερώς και με το ΕΠΑΝΑΔ, το Επιχειρησιακό Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού, πόρων, ίσως σε μια επόμενη φάση, μία θεματική 

μελέτη η οποία να αναδεικνύει και πιθανές συνέργειες, καθώς τα δύο 

Προγράμματα έχουνε συναφείς προσεγγίσεις, στόχους, κοινά, ομάδες στόχου 

και γενικά μία προσέγγιση κοινή στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αυτά καταρχήν και είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ.  

 

 

7. Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης ΕΠΕΑΑ 2009 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να 

πάμε στην συζήτηση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2009 και νομίζω 

έχοντας και όλη την παρουσίαση που έχει γίνει μέχρι τώρα, μπορούμε 

ενδεχομένως ευκολότερα να την κατανοήσουμε ή να κάνουμε σχόλια. Η 

Έκθεση βρίσκεται στο υλικό που έχετε μπροστά σας, δεν υπάρχει λόγος να 

παρουσιαστεί. Ούτως ή άλλως έχει ήδη παρουσιαστεί η δραστηριότητα του 

Προγράμματος, απλώς εμείς θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για σχόλια ή 

παρατηρήσεις επί της Έκθεσης πριν την εγκρίνουμε.  

  Ο κ. Cecilio έχει το λόγο.  

κ. CECILIO: Αν κατάλαβα καλά πρέπει να ακολουθήσουμε την ημερήσια 

διάταξη και υπάρχουν ακόμα δύο σημεία πριν φθάσουμε στη συζήτηση και η 

Επιτροπή θα παρέμβει σε εκείνο το σημείο, αφότου ακούσουμε όλες τις 

παρουσιάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο σχόλιο.  

 

8. Χρηματοδοτικά εργαλεία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη παρατήρηση; Ωραία. Η επόμενη σύντομη 

ενημέρωση αφορά τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία, θα την κάνει ο κ. Βοζίκης. 

Θέλουμε την προσοχή σας εδώ, καθώς υπάρχει η πρόταση η δική μας, ένα 
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μικρό μέρος του Προγράμματος να αξιοποιηθεί με τη χρήση των νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων και κυρίως του Προγράμματος JEREMIE, οπότε 

δώστε λίγη προσοχή γιατί έχει ενδιαφέρον.  

κ. ΒΟΖΙΚΗΣ: Καλησπέρα. Θα κάνουμε μια μικρή παρουσίαση στους νέους 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, που λίγο – πολύ είναι γνωστοί σαν JEREMIE 

και JESSICA από όλους. Σαν τα κύρια χαρακτηριστικά των μηχανισμών 

αυτών είναι ότι ενισχύουμε, παρέχουμε ανακύκλωση των πόρων, δηλαδή 

χορηγούν δάνεια με ευνοϊκότερους όρους απ’ αυτούς της αγοράς και με 

δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθούν οι πόροι στο μέλλον όταν λήξει η 

προγραμματική περίοδος.  

  Παρέχουν μια μόχλευση με τη λογική του ότι αναλαμβάνουν ένα 

κομμάτι του κινδύνου οπότε απ’ τη μια μεριά δηλαδή αναλαμβάνουν ένα 

κομμάτι του κινδύνου, οπότε μπορούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να 

δώσουν επιπλέον δάνεια και από την άλλη προσελκύουν ιδιωτικούς πόρους, 

ενισχύουν δηλαδή τις συμπράξεις του δημόσιου – ιδιωτικού φορέα για τη 

χρηματοδότηση.  

  Οι πηγές κεφαλαίων είναι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα και από ιδιωτικούς φορείς. Τελευταίο 

κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι υπάρχει μια κεντρική διαχείριση κεφαλαίων, 

ώστε να μπορεί ένας φορέας να διαχειρίζεται περισσότερα προϊόντα, 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, με περισσότερες, πιο ευέλικτους τρόπους 

χρηματοδότησης.  

  Ο πρώτος χρηματοδοτικός μηχανισμός είναι το JEREMIE το 

οποίο είναι τα αρχικά του Joint European Resource for Micro to medium 

Enterprises, παρέχεται από κοινούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

εθνικούς πόρους για τις μικρομεσαίες. Κύριος στόχος είναι η αύξηση της 

πρόσβασης στη χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ειδικά σε 

νέες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα 

χρηματοδότησης.  

  Αναμένονται απ’ τη χρήση αυτού του μηχανισμού πολλαπλά 

αποτελέσματα μέσω της ανακύκλωσης των επενδυομένων κεφαλαίων και 

από τη δυνατότητα μόχλευσης που παρέχει το εργαλείο αυτό.  
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  Σαν προϊόντα αυτού του εργαλείου είναι οι μικροπιστώσεις μέσω 

των τραπεζών, το γνωστό σαν micro financials, η συμμετοχή στο κεφάλαιο 

επιχειρήσεων, το γνωστό σαν μπέστρου capital, κεφάλαια ανάλυσης 

επιχειρηματικού κινδύνου, το φάλιτ Risk Sharing, που είναι και το πρώτο 

προϊόν που θα το δούμε στη συνέχεια που ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίησή 

του, έχει βγει η προκήρυξή του και η παροχή εγγυήσεων.  

  Για το μηχανισμό του JEREMIE έχει υπογραφεί η συμφωνία 

χρηματοδότησης στις 26 Ιουνίου του 2007, έχει συσταθεί το Ταμείο 

Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE, με αρχικό 

κεφάλαιο 100 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το οποίο καλύπτεται κατά το ήμισυ από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και κατά το άλλο 50% από τα πέντε ΠΕΠ.  

  Σε αυτό το προϊόν εξετάζεται η δυνατότητα να μπουν και 

δράσεις ΕΚΤ στο άμεσο μέλλον. Το πρώτο χρηματοδοτικό προϊόν το Funded 

Risk Sharing έχει ήδη δημοσιευθεί η πρόσκληση για την υποβολή 

προσφορών ενδιαφέροντος ενδιάμεσων χρηματοδοτικών φορέων στις 2 

Ιουνίου. Ο προϋπολογισμός του είναι 120 εκατομμύρια ευρώ, απ’ τα οποία τα 

60 είναι μέσω του Ταμείου JEREMIE και τα 60 είναι μαζικά κεφάλαια 

τραπεζών.  

  Παρέχει επιμερισμό κινδύνου ως προς τη χρηματοδότηση που 

δίνει η τράπεζα και μόχλευση για τη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών και 

απευθύνεται σε νέες υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, όπου θα παρέχει δάνεια μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ με 

ευνοϊκότερους όρους απ’ αυτούς της αγοράς.  

  Από την προκήρυξη, από το τέλος της προκήρυξης φαίνεται ότι 

η εκταμίευση των δανείων πρέπει να έχει γίνει μέσα σε 24 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του διαχειριστή του κεφαλαίου και του 

ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, της τράπεζας δηλαδή. Η δυνατότητα 

αποπληρωμής φτάνει μέχρι το 2015 και το 25% τουλάχιστον των δανείων θα 

πρέπει να δοθεί σε επιχειρήσεις με μικρότερο από ένα έτος λειτουργίας.  

  Η χρηματοδότηση παρέχεται για σκοπούς επένδυσης ή και 

επέκτασης των επιχειρήσεων. Δίνεται η δυνατότητα για αγορά υλικών και 
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άλλων παγίων, για αποθέματα, για υπηρεσίες και μέχρι ένα ποσοστό γύρω 

στο 20% σαν κεφάλαιο κίνησης.  

  Βέβαια στην έννοια του κεφαλαίου κίνησης δεν περιλαμβάνονται 

τα τρέχοντα έξοδα, δηλαδή αμοιβές και έξοδα προσωπικού, φόροι και 

ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια και συναφή έξοδα, τόκοι ήδη υπαρχόντων 

δανείων και λοιπά τρέχοντα λειτουργικά έξοδα.  

  Το δεύτερο χρηματοδοτικό προϊόν είναι το micro financials που 

σχεδιάζεται να βγει στο άμεσο μέλλον. Θα παρέχει μικροδάνεια με ευνοϊκούς 

όρους μέχρι 25 χιλιάδες ευρώ. Είναι στη φάση που επεξεργαζόμαστε τις 

προδιαγραφές του προϊόντος και εξετάζονται οι όροι που θα δημοσιευθεί η 

πρόσκληση και έχει προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, 30 απ’ τα οποία 

είναι από το Ταμείο JEREMIE και 30 είναι με ιδιωτικά κεφάλαια μέσω 

τραπεζών.  

  Ο άλλος, ο δεύτερος χρηματοδοτικός μηχανισμός είναι το 

JESSICA που είναι τα αρχικά για το Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas. Έχει σαν στόχο να στηρίξει μαζικά προγράμματα σε 

έργα αστικής ανάπτυξης, κινητοποιεί κεφάλαια για τη χρηματοδότηση 

ολοκληρωμένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. Είναι σε φάση επεξεργασίας 

για υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας. Θα χρηματοδοτηθεί με 

τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από Διαρθρωτικά Ταμεία, για την ώρα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εξετάζεται και η δυνατότητα ένταξης και 

δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.  

  Είμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων για την οριστικοποίηση 

των όρων της συμφωνίας χρηματοδότησης. Παρέχει και αυτό το προϊόν τη 

δυνατότητα συμπράξεων ιδιωτικού – δημοσίου τομέα για την χρηματοδότηση 

των έργων και εξετάζονται, είναι σε φάση οριστικοποίησης οι όροι σύστασης 

και λειτουργίας των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης.  

  Αυτά σε γενικές γραμμές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ένας απ’ τους λόγους που επιλέξαμε 

να σας παρουσιάσουμε αυτά τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ότι 

ενδεχομένως και εφόσον μπορέσουμε να το συμφωνήσουμε, το πρώτο ειδικά, 

το JEREMIE θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, κυρίως, τουλάχιστον ένα από 
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τα εργαλεία τα οποία ήδη γνωρίζουμε, ένα από τα Προγράμματά του, το micro 

finance, εναλλακτικά των επιδοτήσεων προς τους ανέργους σαν δάνεια τα 

οποία θα τους επέτρεπαν να αρχίσουν μια μικρή επιχειρηματική 

δραστηριότητα.  

  Βέβαια αυτά είναι σκέψεις. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τις 

ωριμάσουμε. Θα μιλήσουμε και με την Επιτροπή και εφόσον αυτό είναι κάτι 

που μπορεί να συμφωνηθεί θα θέλαμε να το προχωρήσουμε, οπότε καλό 

είναι να το έχετε στο νου σας γιατί κάποια στιγμή μπορεί να επανέλθουμε.  

  Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια στις παρουσιάσεις μέχρι στιγμής; 

Παρακαλώ. Ο κ. Δασκαλάκης από την ΓΣΕΒΕΕ έχει το λόγο.  

Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ: Είναι πράγματι ένα πολύ ενδιαφέρον χρηματοδοτικό 

εργαλείο το JEREMIE, απλά θα ήθελα να θέσω κάποιες πληροφορίες σχετικά 

με όλα τα Προγράμματα αυτά ενισχύσεων για τις μικρές επιχειρήσεις.  

  Πριν από δέκα μέρες έγινε ένα Συνέδριο στη Μαδρίτη, το Small 

Business Act που είναι για την πράξη των μικρών επιχειρήσεων και ένα από 

τα βασικά συμπεράσματα σε όλη την Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, είναι 

ότι τέτοιου είδους ενισχύσεις δεν φτάνουν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Επειδή ακριβώς ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης περιλαμβάνει, όπως 

γνωρίζετε, τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, δεν 

φτάνουν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

  Άρα θα πρέπει να φτιαχτούν κάπως τα Προγράμματα τα οποία 

να μπορούν οι πόροι αυτοί να φτάνουνε σε όλα τα μεγέθη. Και δεύτερον δεν 

άκουσα κάτι για τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που θα 

μπαίνουν μέσα στα προγράμματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η 

πληροφόρηση, ποιες επιχειρήσεις θα μπορούν να μπουν στα προγράμματα 

αυτά; Υπάρχει κάποια πληροφόρηση; Δεν ξέρω να έχουν κάποιες χρήσεις, αν 

υπάρχουν κάποια collateral που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αυτό δεν ξέρω 

αν έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία να τα εξειδικεύσετε αυτά, απλά το ρωτάω 

αν υπάρχει κάτι. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Το λόγο έχει ο κ. Αλετράς.  

Γ. ΑΛΕΤΡΑΣ: Γεια σας λέγομαι Αλετράς και είμαι από την Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Θέλω να ρωτήσω το εξής: 

στα πλαίσια του JEREMIE αναφέρθηκε ότι το 25% θα αφορά επιχειρήσεις 
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που έχουνε χρόνο λειτουργίας μικρότερο του ενός έτους, αν κατάλαβα καλά. 

Και το ερώτημα είναι: θεωρείται κριτήριο επιλεξιμότητας ή θεωρείται μια 

επιχείρηση η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί κερδοφόρα όταν δεν έχει 

λειτουργία μεγαλύτερη του ενός έτους, έτσι ώστε δεν μπορούμε να δούμε αν 

τα τελευταία χρόνια πάει καλά και λειτουργεί κερδοφόρα. Αυτό, ευχαριστώ.          

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα για το δικό μας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν υπάρχει 

κάτι. Άρα ό,τι θα πούμε θα αφορά τις δράσεις του JEREMIE που ήδη έχουνε 

εγκριθεί ή σχεδιάζονται στα πλαίσια άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

έτσι; Ο κ. Βοζίκης έχει το λόγο.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Συγνώμη, ένα λεπτό να διευκρινίσουμε κάτι. Εμείς 

θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη της Επιτροπής για τις δυνατότητες αυτές. 

Είμαστε σε επαφή αυτή τη στιγμή με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και 

είναι και εδώ εκπρόσωπος από ό,τι ξέρω και έχουμε κάνει μια καταρχήν 

επαφή για να δούμε το θέμα καταρχήν Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου. 

  Δεν έχουμε προχωρήσει σε καμία είδους εξειδίκευση ή πώς θα 

υλοποιηθεί στο πλαίσιο του δικού μας Προγράμματος. Κάνουμε αυτή την 

ενημέρωση γιατί θέλουμε τη γνώμη της Επιτροπής και την έγκρισή της να 

προχωρήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση.  

  Οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες μπορεί να σας πει ο κ. 

Βοζίκης σε γενικά θέματα επιλεξιμότητας, γενικά πώς τρέχει το JEREMIE και 

ενδεχομένως και για το JESSICA αν υπάρχει ερώτηση, αλλά σε κάθε 

περίπτωση εμείς ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει σε εξειδίκευση, δηλαδή δεν 

το έχουμε στήσει, είναι ακόμα στο πλαίσιο του αποθεματικού.  

κ. ΒΟΖΙΚΗΣ: Σχετικά με την πρώτη ερώτηση ως προς τα κριτήρια επιλογής 

των επιχειρήσεων, σίγουρα από ό,τι έχει βγει στην προκήρυξη από τους 

όρους του προϊόντος δεν είναι ότι θα χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις που 

είναι, οι λεγόμενες προβληματικές, που είναι σε κατάσταση πτώχευσης, 

σύμφωνα με τις ερμηνείες του κανονισμού.  

  Θα δοθούν, το κύριο κριτήριο επιλογής είναι τα χρόνια 

λειτουργίας και οι όροι με τους οποίους θα γίνει η επιλογή των τραπεζών δεν 

θα διαφέρουν και πάρα πολύ σε σχέση με το… Δηλαδή θα είναι ευνοϊκότεροι 

μεν αλλά θα ακολουθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία κάποια τράπεζα δίνει 
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μέχρι τώρα δάνεια, απλά επειδή θα υπάρχει η μόχλευση από το Ταμείο του 

JEREMIE θα είναι πιο εύκολο σε μια τράπεζα να κάνει τη χρηματοδότηση. 

  Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε για το ένα έτος 

λειτουργίας, το σκεπτικό είναι ακριβώς ότι δεν εξετάζουμε τόσο τη 

βιωσιμότητα, απ’ τη στιγμή που πρόκειται να χρηματοδοτηθούνε νέες 

επιχειρήσεις. Δηλαδή το σκεπτικό είναι ότι θέλουμε να δώσουμε πρόσβαση σε 

επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να πάρουν κάποια 

χρηματοδότηση, αλλά έχουν τη δυναμική να προχωρήσουν, από ό,τι φαίνεται 

από τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουμε, από το Business Plan κτλ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, απλώς να μην την ανοίξουμε πολύ την συζήτηση, 

εντάξει πολύ – πολύ μικρά σχόλια. Το λόγο έχει ο κ. Πρωτόγερος από την 

ΚΕΔΚΕ.  

Χρ. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ: Ένα ερώτημα επειδή μας γίνεται στην ΚΕΔΚΕ. Οι 

δημοτικές επιχειρήσεις που είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και είναι 

πάρα πολλές έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο Πρόγραμμα; Δεν υπάρχει 

ακόμα, αν διαβάσουμε τα Προγράμματα, δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν είναι 

επιλέξιμες ή όχι.  

  Σε αυτό που απαντήσατε, αν μπει στη διαδικασία συνδιαλλαγής 

με την τράπεζα, τότε εντάξει, είναι κανονικά όπως είναι μια επιχείρηση που 

πάει να ζητήσει ένα δάνειο μέσα από μια τράπεζα. Αυτό είναι μια άλλη 

διαδικασία. Απλά λέω μήπως μέσω του Προγράμματος εξειδικεύεται 

διαφορετικά όσον αφορά την επιχείρηση. Η δημοτική επιχείρηση είναι μια 

εταιρεία που να το πω σε εισαγωγικά «δεν είναι όπως όλες οι επιχειρήσεις». 

Έχει ένα σκοπό από την ίδρυσή της, είναι νομικό πρόσωπο το οποίο είναι για 

αναπτυξιακά προγράμματα. Μπορεί να ζητήσει από κει πέρα μια 

διευκόλυνση;     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη μία ερώτηση. Να την πάρουμε και αυτή και να 

απαντήσουμε συνολικά.  

Δ. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Γενικέ, μια σύντομη ερώτηση. Αφορά 

πρωτοβουλίες σχετικές με μηχανισμούς και φορείς επιχειρηματικού 

κεφαλαίου. Η ερώτηση είναι αν στο Πρόγραμμα του JEREMIE προβλέπονται 

τέτοιες πρωτοβουλίες σε σχέση και με προβλέψεις οι οποίες περιλαμβάνονταν 
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στον αρχικό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία Περιφερειακών Ταμείων 

Επιχειρηματικού Κεφαλαίου και πώς όλα αυτά συνδυάζονται.  

  Μία πολύ σύντομη δεύτερη αφορά την σχέση που έχουν οι δύο 

προτεινόμενοι μηχανισμοί με το υφιστάμενο Ταμείο Εγγυοδοσίας. Αν τα δύο 

Προγράμματα συνεργάζονται με το Ταμείο Εγγυοδοσίας ή εν πάση 

περιπτώσει προβλέπεται ένας μηχανισμός κάλυψης μέρους του εγγυοδοτικού 

κινδύνου στα δύο προτεινόμενα τραπεζικά προϊόντα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα είναι λίγο εξειδικευμένες αυτές οι ερωτήσεις και μάλλον 

έξω από το πλαίσιο της σημερινής συνάντησης. Ίσως μας δοθεί η ευκαιρία 

κάποια στιγμή, αν υπάρχει κάποια πρώτη απάντηση να δοθεί, εγώ δεν την 

γνωρίζω την απάντηση, στη δεύτερη τουλάχιστον ερώτηση.  

κ. ΒΟΖΙΚΗΣ: Για το θέμα που έθεσε ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ, που έχει 

κάνει για τις αναπτυξιακές επιχειρήσεις των δήμων. Αυτές οι επιχειρήσεις 

μέσω του JEREMIE δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Υπάρχει όμως η 

δυνατότητα ο ίδιος ο Δήμος να μπει σε πρόγραμμα JESSICA. Να γίνει η 

χρηματοδότηση από κει.  

  Τώρα με τις δεύτερες ερωτήσεις η αλήθεια είναι ότι δεν το 

έχουμε διερευνήσει τόσο πολύ το ζήτημα. Υπάρχει η δυνατότητα. Σίγουρα 

υπάρχουν οι δυνατότητες να γίνουν Περιφερειακά Ταμεία υπό την εποπτεία 

του Κεντρικού Φορέα που εποπτεύει τα Ταμεία αυτά για να δοθούν κάποιες 

χρηματοδοτήσεις, αλλά ακόμα δεν έχει εξεταστεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ.  

 

9. Ενημέρωση σε θέματα απλοποίησης διαδικασιών διαχείρισης και 

εφαρμογής των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Το τελευταίο θέμα της δεύτερης ενότητας 

αφορά την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης και εφαρμογής των 

προγραμμάτων. Η κα Τριανταφύλλου θα μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση.   

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ. Θα κάνουμε μία πολύ σύντομη 

παρουσίαση – ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τι 

καινούργιο, τέλος πάντων, έχει γίνει στην κατεύθυνση απλοποίησης της 

διαχείρισης και εφαρμογής, με βάση το νέο Νόμο.  
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  Ουσιαστικά ο νέος Νόμος 3840 που ψηφίστηκε έχει σαν 

στόχους την αποκέντρωση της διαχείρισης -κυρίως αφορά τα Περιφερειακά 

Προγράμματα- απλοποίηση στο μέτρο του δυνατού των διαδικασιών 

εφαρμογής των προγραμμάτων και ο στόχος η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας. 

  Οι παρεμβάσεις του Νόμου είναι σε τρία επίπεδα: στο 

προγραμματικό, στη φάση δηλαδή που εξειδικεύονται τα Προγράμματα και 

εκχωρούνται αρμοδιότητες και πόροι όπου προβλέπεται βέβαια αυτή η 

διαδικασία, στη φάση της διαχείρισης του Προγράμματος απ’ τους αρμόδιους 

φορείς και αρχές και στη φάση υλοποίησης των έργων.  

  Πολύ επιγραμματικά, η πρώτη παρέμβαση αφορά τις 

Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης. Δεν εφαρμόζονται βεβαίως στο 

Πρόγραμμα το συγκεκριμένο που μιλάμε τώρα, κυρίως είναι ο στόχος να 

διασφαλιστεί η συνέργεια μεταξύ τομεακών και περιφερειακών παρεμβάσεων, 

στις περιπτώσεις που εντοπίζονται τέτοιες συμπληρωματικότητες.  

  Παρακολουθείται η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος γιατί 

υπάρχουν διμηνιαίες αναφορές και παρακολούθηση της ειδικότερης 

εφαρμογής και εξασφαλίζεται η ομαλή χρηματοδότηση των έργων, με βάση τις 

Επιχειρησιακές Συμφωνίες. Ουσιαστικά είναι και το στοιχείο εκείνο, είναι η 

προϋπόθεση για να γίνουν οι εκχωρήσεις των πόρων στα Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, οπότε να αποκεντρωθούν οι πόροι στις 

Περιφερειακές Αρχές.  

  Ο επόμενος στόχος παρέμβασης που είναι στη διαχείριση του 

Προγράμματος αφορά ουσιαστικά τους φορείς, ο στόχος είναι να 

περιοριστούν τα βήματα σε αυτά που επιβάλλουν οι Κανονισμοί, ώστε να 

απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν, κατά το δυνατόν, οι διαδικασίες 

διαχείρισης των Προγραμμάτων.   

  Υπάρχουν λοιπόν παρεμβάσεις στις διαδικασίες ένταξης των 

πράξεων, στις διαδικασίες δηλαδή που εφαρμόζει η Διαχειριστική Αρχή, 

περιορίζοντας τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε ένας φορέας διαχείρισης απ’ 

τη στιγμή που προκηρύσσει, που προσκαλεί τους δικαιούχους να κινείται 

χωρίς άλλες παρεμβάσεις μέχρι την έκδοση των αποφάσεων ένταξης.  
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  Επιταχύνονται επίσης οι διαδικασίες προληπτικών ελέγχων για 

τις περιπτώσεις που έχουμε δημόσιες συμβάσεις. Υπάρχουν αποκλειστικές 

προθεσμίες ενώ έχει καταργηθεί η διαδικασία προληπτικού ελέγχου της 

σύμβασης, όταν είναι κάτω από τα κατώφλια των Κοινοτικών Οδηγιών, 

ωστόσο οι διακηρύξεις όλες εξετάζονται προληπτικά απ’ τη Διαχειριστική 

Αρχή, ενώ διασφαλίζεται πριν περαστούν οι δαπάνες στο Πληροφοριακό 

Σύστημα η Διαχειριστική Αρχή η αρμόδια τσεκάρει τη σύμβαση, ελέγχει τη 

σύμβαση, ωστόσο όμως αυτό έχει επιταχύνει τη διαδικασία ανάληψης των 

υποχρεώσεων, υπογραφής δηλαδή της σύμβασης με το δικαιούχο.  

  Και τέλος υπάρχουνε ρυθμίσεις που απλοποιούνται τα 

Προγράμματα Τεχνικής Υποστήριξης από ετήσια που ήταν παλιά, τα 

συγχρηματοδοτούμενα θα γίνονται όλη την προγραμματική περίοδο με 

κάποιους κανόνες διαχείρισής τους.  

  Η επόμενη διαφάνεια αφορά τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει 

για την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων. Το πρώτο βασικό στοιχείο 

είναι ότι μέσα από τη νομοθεσία, απ’ το Νόμο προβλέπεται στοχευμένη 

διάθεση πόρων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τις πράξεις οι 

οποίες συγχρηματοδοτούνται. Η διαδικασία αυτή εξειδικεύεται και με το 

Μνημόνιο που έχει υπογραφεί και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό και προσδιορισμό των 

συγκεκριμένων πόρων που θα διατεθούν για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.  

  Αφορά η επόμενη παρέμβαση τα τεχνικά έργα, επιταχύνονται οι 

διαδικασίες επικαιροποίησης των τεχνικών μελετών και η άλλη παρέμβαση 

που είχε γίνει μέσω του Νόμου είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής 

επιβεβαίωσης της επάρκειας, πέραν από την επιβεβαίωση που έδινε η 

Διαχειριστική Αρχή και βάσει του προτύπου του ΕΛΟΤ.  

  Αυτό μας επιτρέπει και από την εμπειρία δηλαδή εφαρμογής, με 

βάση και τη διάταξη του Νόμου είχε επιτραπεί να αντιμετωπίσουμε και ειδικές 

περιπτώσεις που με το πρότυπο του ΕΛΟΤ δεν μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν. Παράδειγμα που είχαμε και πρόσφατα, συμπράξεις 

σχημάτων τύπου Equal που ετοιμάζονται να γίνουν προτάσεις σχετικές, με 

την Υπουργική αυτή απόφαση μας επιτρέπει να δούμε ειδικές αυτές τις 

περιπτώσεις οι οποίες δεν είχαν προδιαγραφή με βάση το πρότυπο το οποίο 
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βέβαια καλύπτει τις γενικές περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων και έργων με 

ίδια μέσα. Και καταργήθηκαν οι φορείς κλπ. 

  Το άλλο στοιχείο που πρέπει να σημειώσουμε και είναι 

σημαντικό, όχι ας πάμε στην τελευταία διαφάνεια, είναι οι ρυθμίσεις για την 

επιτάχυνση που απορρέουνε από το Νόμο 3845 που είναι ουσιαστικά το 

Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί, που έχει υπογράψει η χώρα 

πρόσφατα.  

  Με βάση λοιπόν τις δεσμεύσεις εκεί, πρέπει να θέσουμε σε 

εφαρμογή ένα σύστημα γρήγορης παραγωγής έργων και ήδη έχει σταλεί σε 

όλους τους φορείς το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, με βάση την οποία 

τίθονται συγκεκριμένες προθεσμίες, τόσο για το κομμάτι της διαχείρισης όσο 

και της υλοποίησης.  

  Έχουμε λάβει πάρα πολλά σχόλια και σημειώσεις σε σχέση με 

την Υπουργική αυτή Απόφαση η οποία, εντός της επόμενης εβδομάδας, θα 

πάει για υπογραφή. Ουσιαστικά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι 

τόσο στο επίπεδο της Διαχειριστικής Αρχής όσο και ενός ενδιάμεσου φορέα 

διαχείρισης, είτε λέγεται Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού που 

διαχειρίζεται ενισχύσεις, είτε οι Κλασικές Ειδικές Υπηρεσίες, θα πρέπει να 

μπαίνουνε προθεσμίες για το πότε ολοκληρώνονται στις προσκλήσεις που 

εκδίδονται, για το πότε ολοκληρώνεται η δουλειά της Διαχειριστικής Αρχής. 

Πότε ολοκληρώνεται δηλαδή η αξιολόγηση των προτάσεων, πότε εκδίδονται 

αυτές οι αποφάσεις υπαγωγής, με όποια ονοματολογία τις συναντήσουμε και 

βέβαια και πότε, πόσο γρήγορα καταχωρίζονται οι δαπάνες στο 

Πληροφοριακό Σύστημα μετά από τη διοικητική επαλήθευση.  

  Αυτό λοιπόν μέσα στην Υπουργική Απόφαση υπάρχει σχετική 

αναφορά, διάκριση για τις κρατικές ενισχύσεις και για τις κλασικές δημόσιες 

συμβάσεις. Είχαμε ζητήσει από τις Διαχειριστικές Αρχές να το 

επικοινωνήσουν αυτό το σχέδιο σε όλους τους εμπλεκόμενους ενδιάμεσους 

φορείς ώστε να συλλέξουμε τις παρατηρήσεις, γιατί πραγματικά έχει πάρα 

πολλές παραμέτρους. Αυτές οι προθεσμίες συνδέονται με πάρα πολλές 

παραμέτρους και θέλαμε να έχουμε κατά το δυνατόν την μέγιστη διαβούλευση 

επί των συγκεκριμένων θεμάτων.  



2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 10/6/2010 

  57/73

  Παράλληλα, μπαίνουνε συγκεκριμένες προθεσμίες για τους 

φορείς που υλοποιούν, τους δικαιούχους τώρα που υλοποιούν δημόσια έργα 

και εκεί μια περιπτωσιολογία μεγάλη, ανάλογα τη φύση του διαγωνισμού κτλ., 

αλλά και γιατί μπαίνουν προθεσμίες για τη φάση χρηματοδότησης των έργων 

που και αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα γνωρίζουν πολύ καλά οι δικαιούχοι, 

ώστε να παρακολουθούν και να τρέχουνε με την ταχύτητα που πρέπει τις 

δεσμεύσεις αυτές που θα μπούνε και στο Σύμφωνο Υπογραφής Όρων, τις 

δεσμεύσεις δηλαδή πληρωμών των υπολόγων πλέον των Οικονομικών 

Υπηρεσιών, όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες πιστοποίησης των δαπανών 

κτλ.  

  Αυτά όλα που λέμε ενσωματώνονται στην Υπουργική αυτή 

Απόφαση. Παράλληλα προχωράμε, έχουμε προχωρήσει σε κάποιες 

επικαιροποιήσεις των εντύπων, ενσωματώνοντας ουσιαστικά τις ρυθμίσεις 

αυτές του Νόμου, απλοποιώντας δηλαδή τα κάποια έντυπα, περιορίζοντάς τα 

ή δημιουργώντας τις αναφορές εκείνες που θα δεχτούνε τις δεσμεύσεις για τις 

προθεσμίες και επίσης επικαιροποιούνται οι διαδικασίες διαχείρισης, 

αποτυπώνοντας δηλαδή την μείωση των βημάτων και στις βασικές 

διαδικασίες που έχουμε περιγράψει στο εγχειρίδιο διαδικασιών. Αυτά από 

μένα, ευχαριστώ.  

 

 

 

 

III. Τοποθετήσεις μελών ΕπΠα ΕΠΕΑΑ – Συζήτηση 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε και εμείς. Και περνάμε στο τρίτο μέρος της 

συνεδρίασης που αφορά τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Ποιος ή ποια θέλει το λόγο; Ο κ. Cecilio.  

κ. CECILIO: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομος και θα 

δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου. Κάποια σχόλια επάνω στα διάφορα, 

στα επιμέρους σημεία που παρουσιάστηκαν. Εάν μου το επιτρέπετε θα 

αρχίσω με ένα γενικό σχόλιο που δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε σας και 

ζητώ συγνώμη, διότι θα έπρεπε να το έχω θέσει κατά την προηγούμενη 
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Επιτροπή Παρακολούθησης, αλλά έχουμε τον κ. Τσέκο εδώ, ο οποίος θα το 

μεταφέρει.  

  Λοιπόν, έχει να κάνει με την προετοιμασία των Επιτροπών 

Παρακολούθησης, με τα χρονικά όρια, με τις καθυστερήσεις κτλ. 

Καταλαβαίνουμε ότι είστε πάντοτε, λειτουργείτε υπό πίεση αλλά έχει σημασία 

τα έγγραφα να αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής εκ των προτέρων, 

αφήνοντας αρκετό χρόνο. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες σας αλλά για την 

επόμενη Επιτροπή Παρακολούθησης θα παρακαλούσαμε να έχουμε τα 

έγγραφα πολύ, αρκετά εγκαίρως, έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να 

προετοιμαστούμε καλύτερα γι’ αυτές τις συναντήσεις και αυτό θα βοηθήσει να 

λύσουμε και κάποια ζητήματα πριν ακόμα φτάσουμε εδώ. Επίσης μπορούμε 

να επιλύσουμε και κάποιες παρανοήσεις πολλές φορές που προκύπτουν. 

  Στην περίπτωση αυτού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα και στόχοι, η κατάσταση θα είναι πάρα 

πολύ περιπεπλεγμένη γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Πρέπει να 

αντιμετωπίσετε τους ανθρωπίνους πόρους που έχετε στη διαχείριση του 

Προγράμματος αυτού, γιατί να πείτε ότι είναι ο ανθρώπινος πόρος. Οι 

προκλήσεις από δω και πέρα θα αυξάνονται και νομίζω ότι αυτός είναι ένας 

ακόμα λόγος για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε.  

  Έχω ακόμα κάνα – δυο σχόλια, το ένα είναι για τις μελέτες και 

επίσης για την κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση και τους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία.         

  Στην πρώτη μελέτη για τις πυρκαγιές, για την οποία παρουσίαση 

δεν άκουσα ολόκληρη, πάντως δεν είμαι σε θέση να το σχολιάσω ενδελεχώς 

αλλά σας υπόσχομαι ότι θα σας στείλω πολύ σύντομα γραπτώς τα σχόλιά 

μας. Έγινε λοιπόν λόγος για την ανάγκη των ανθρώπων να γίνουνε οι ίδιοι 

γεωργοί, αγρότες, αλλά υπάρχει όντως ένα σχέδιο για την υποστήριξη των 

νέων αγροτών, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να 

διπλασιαστούνε τα μέτρα ή να επικαλύψουν το ένα το άλλο.  

  Πρέπει δηλαδή να δούμε καταρχήν τον ορισμό του νέου αγρότη. 

Νέος είναι πόσο; Μέχρι 45 ετών ή λιγότερο; Εν πάση περιπτώσει πρέπει να 

ακολουθηθούνε και οι άλλες συνθήκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης κτλ. Θα 

πρέπει να αποφύγετε τις επικαλύψεις όσο το δυνατόν περισσότερο.  
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  Στη δεύτερη μελέτη, υπήρξε μια πιο συστημική προσέγγιση της 

κρίσης που μαστίζει τη χώρα και μια μεθοδολογική προσέγγιση της κρίσης, 

της απάντησης στην κρίση. Αυτό που θα συνιστούσα θα ήταν για την μελέτη 

αυτή, η οποία πρέπει να ασχοληθεί με τον τρόπο και την μεθοδολογία των 

απαντήσεων στα προβλήματα, των απαντήσεων στην κρίση.  

  Θα έπρεπε δηλαδή ως εκ τούτου να ασχοληθεί η μελέτη με τους 

χρηματοδοτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούνε 

ως απάντηση στην κρίση. Η μελέτη θα πρέπει να εκτιμήσει και αυτό το 

ενδεχόμενο. Δηλαδή των χρηματοδοτικών μηχανισμών ως απάντηση στην 

κρίση.         

  Τώρα για την κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση, ένα θέμα για τις 

κρατικές ενισχύσεις. Αναφερόμαστε σε μια ομάδα ανθρώπων γενικά, 

ανέργων. Μια ομάδα ανέργων που θέλουμε να τους βοηθήσουμε, αλλά 

βοηθώντας τους να βρούνε δουλειά επίσης υποστηρίζουμε και τις 

επιχειρήσεις, γιατί όσο ασχολείστε με τους ανέργους δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα με τις κρατικές ενισχύσεις. Αν όμως τους βοηθάτε να βρουν 

δουλειά ή επίσης υποστηρίζετε τις επιχειρήσεις για να τους δώσουν δουλειά, 

τότε βρίσκεστε κάτω από τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, της 

κρατικής ενίσχυσης.  

  Επίσης, οι κανόνες της περιφερειακής υποστήριξης εάν είναι 

κάτω από το όριο του de minims δεν έχετε να πείτε κάτι. Δεν έχετε δηλαδή να 

ενημερώσετε, εάν παραμείνετε σε αυτούς τους εργαζομένους που 

αναφέρονται και περιγράφονται στον Κανονισμό. Δηλαδή κάποιος που θα 

πρέπει να είναι άνεργος τουλάχιστον για έξι μήνες ή κάποιος που έχει 

απολυθεί θα πρέπει όμως να παραμείνει χωρίς δουλειά για έξι μήνες κτλ. 

Αυτά είναι κανόνες τους οποίους θα πρέπει να έχετε υπόψη σας για να μην 

πέσετε μέσα στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.  

  Επίσης, μια ερώτηση που τέθηκε ήτανε ποια ήταν η υποχρέωση 

διατήρησης των ατόμων στις δουλειές, μετά την αρχική περίοδο. Αν βρίσκεστε 

σε ένα σχήμα προσλήψεων δεν υπάρχει τέτοιο χρονικό όριο. Συνιστάται 

βεβαίως όταν υποστηρίζετε μια επιχείρηση να βάλετε και μία υποχρέωση για 

την εταιρεία. Η εταιρεία θα έπρεπε να κρατήσει το άτομο τουλάχιστον για μία 

επιπλέον περίοδο ίση με την περίοδο κατά την οποίαν το άτομο δέχεται την 

βοήθεια, την υποστήριξη.  
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  Αυτό είναι ένα θέμα αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένος 

περιορισμός στον μηχανισμό βοήθειας για τις προσλήψεις. Το πρόβλημα είναι 

όταν είναι κάτω από μια κρατική ενίσχυση κτλ. Έτσι, αυτό πρέπει να 

συμβουλευτείτε το κείμενο των Κανονισμών για να μπορέσετε να 

αποφασίσετε.  

  Τώρα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τους χρηματοδοτικούς 

μηχανισμούς, είναι όλοι πολύ ενδιαφέροντες και άκουσα και την παρουσίαση 

για το JEREMIE και τη JESSICA που δημιούργησαν κάποια σύγχυση στους 

παρευρισκομένους. Το Πρόγραμμα αυτό δεν είναι Πρόγραμμα υποστήριξης 

επενδύσεων. Δεν απευθύνεται καταρχήν στις εταιρείες. Οι εταιρείες μπορούν 

να επωφεληθούν εμμέσως, δηλαδή με την έννοια ότι υποστηρίζουν 

ανθρώπους να ξαναενταχθούν στην αγορά εργασίας. Είναι έμμεσοι δικαιούχοι 

οι εταιρείες, αλλά οι άμεσοι δικαιούχοι είναι οι άνθρωποι.  

  Βεβαίως μπορείτε να υποστηρίξετε τους ανθρώπους με 

πολλούς διαφορετικούς τρόπους, μέσω χρηματοδοτικών μηχανισμών, δηλαδή 

να φτιάξουν τη δικιά τους δουλειά κτλ. Οι Κανονισμοί του Ταμείου μας το 

προβλέπουν αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην 

σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να πάρουμε το κέντρο βάρους από τους 

ανθρώπους και να το βάλουμε σε εταιρείες.  

  Οι χρηματοδοτικοί δε μηχανισμοί πρέπει επίσης να λάβουν υπ’ 

όψιν τους το φάσμα, την εμβέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου το 

οποίο περιγράφεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού. Πάρα πολύ, με μεγάλη 

σαφήνεια δίνει τους στόχους και τη στήριξη που παρέχει το Ταμείο και πού. 

Και είναι σαφές από το άρθρο 3 ότι το αντικείμενο υποστήριξης του Ταμείου 

είναι οι άνθρωποι, είναι δημιουργία θέσεων εργασίας και όχι διατήρηση 

θέσεων εργασίας.  

  Η μόνη υποστήριξη που μπορούμε να δώσουμε για να μην 

χάσουν οι άνθρωποι τη δουλειά τους είναι βοήθεια με εκπαίδευση, με 

εκπαιδευτικό έργο στις εταιρείες για να μην χάσουν τους ανθρώπους τους. 

Έτσι εμμέσως με αυτό τον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι υποστηρίζουμε τις 

προσλήψεις. Βεβαίως απευθυνόμαστε σε δημόσιες και σε ιδιωτικές εταιρείες. 

Αυτά ήτανε τα όσα ήθελα να πω.  
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  Κάποια ίσως αν χρειαστούν περαιτέρω διευκρίνιση και τώρα θα 

δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου, την κα Αγαλιανού η οποία θα αρχίσει 

να σας δίνει κάποια από τα προκαταρκτικά μας σχόλια. Όχι, εσύ πες τι θέλεις, 

μπορείς να επιλέξεις τον τρόπο με τον οποίον θα παρέμβεις.    

Ε. ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ: Γεια σας και από μένα. Ο Προϊστάμενος μου είπε να 

ξεκινήσω από τα σχόλιά μου για την Ετήσια Έκθεση, εγώ είχα σκεφτεί ότι θα 

ακολουθήσω την ατζέντα, οπότε θα αρχίσω να σχολιάζω για τα σχέδια 

δράσης για την κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση του αποθεματικού.  

  Θα ξεκινήσω πρώτα με κάποια γενικά σχόλια. Πρώτο απ’ όλα, 

όπως είδαμε άλλωστε και στη διαφάνειά σας, η κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση 

έχουμε αποφασίσει, η Διαχειριστική Αρχή, ότι θα διαρκέσει μέχρι την 31η 

Ιουνίου του 2011, εκτός αν υπάρχουν κάποιες ειδικές συνθήκες ή όροι τους 

οποίους θα μπορούσαμε να τους συζητήσουμε ίσως.  

  Στα σχέδια δράσης που λάβαμε και που διαβάσαμε, η διάρκεια 

της κατ’ εξαίρεση ενεργοποίησης αναφέρεται στους δώδεκα μήνες, το οποίο 

είναι κάτι που σε άλλα σημεία, κατά ακρίβεια στους 6 και σε κάποια άλλα 

στους 12 μήνες, οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθεί αυτό το σημείο.  

  Ένα σημείο που συνδέεται και με αυτό το σχόλιο αφορά στη 

διατηρησιμότητα της θέσης εργασίας η οποία δεν ήτανε ξεκάθαρη στα σχέδια 

δράσης που λάβαμε. Δηλαδή πόσους μήνες μετά θα πρέπει η κάθε 

επιχείρηση να διατηρήσει με ίδιους πόρους τους προηγουμένους 

επιδοτούμενους εργαζομένους.  

  Θα συνεχίσω με ένα σχόλιο σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που 

έδειξε η κα Παπαδημητρίου στη διαφάνειά της και θα ήθελα να παρακαλέσω 

μιας και είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει μια ιδιάζοντα ρόλο, δηλαδή μιλάμε 

για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες που προκύπτουν από διάφορες κρίσεις, 

θα θέλαμε να ζητήσουμε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα γιατί και ο σκοπός 

του exceptional activation συνάδει με την άμεση αντιμετώπιση, τέλος πάντων, 

κάποιων κρίσεων, οπότε θα θέλαμε να δούμε τις δράσεις που θα 

αποφασίσουμε να υλοποιούνται εν ευθέτω χρόνω και κανονικά όπως έχει 

συμφωνηθεί.  

  Το επόμενο σχόλιό μου αφορά στους δείκτες και στα τρία σχέδια 

δράσης. Οι δείκτες που εμφανίζονται είναι δείκτες εκροής και δεν βλέπουμε να 
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εμφανίζονται δείκτες αποτελέσματος, οπότε αν η Διαχειριστική Αρχή έχει 

κάποια εξήγηση γι’ αυτό θα θέλαμε να την ακούσουμε.  

  Θα περάσω τώρα στα κριτήρια με τα οποία, είδαμε σε κάποια 

φάση μάλλον στα δύο σχέδια δράσης όχι και στα τρία, ότι η γεωγραφική 

διάσταση για το συγχωνευμένο σχέδιο δράσης, για τις ομαδικές απολύσεις, θα 

ισχύει σε περίπτωση που μία περιοχή αυξάνεται μέσα σε μια γεωγραφική 

περιοχή, αυξάνεται πολύ η ανεργία σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, το 

οποίο το έχουμε ξαναζητήσει και σε προηγούμενα σχόλια που έχουμε κάνει 

πάνω στα Draft Action Plans τότε. Θα θέλαμε ποσοτικοποίηση. Δηλαδή τι 

εννοούμε αύξηση, κατά πόσον;      

  Περνώντας τώρα σε επιμέρους ένα – ένα τα σχέδια δράσης θα 

ξεκινήσω με το σχέδιο δράσης για τα πράσινα επαγγέλματα. Στο τέλος του 

σχεδίου δράσης αναφέρονται κάποιες ενδεικτικές δράσεις, όπως η 

πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, πρωτότυπο υλικό για τις 

καταρτίσεις που θα ακολουθήσουν κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά.  

  Εμείς θα θέλαμε να δούμε εάν αυτές οι δράσεις δεν θεωρούνται 

προϋπόθεση για την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης. Εμείς θα 

θέλαμε να ξέρουμε αν επηρεάζουν, αν θεωρείτε εσείς ότι επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του Προγράμματος και να μας πείτε ποια είναι η γνώμη 

σας, εμείς το θέτουμε σαν θέμα.  

  Στο σχέδιο δράσης για το Νομό Καστοριάς αρχικά μια, εκτός 

από τη διατηρησιμότητα και την ποσοτικοποίηση των στόχων που έχω ήδη 

αναφερθεί, θα θέλαμε να ξέρουμε εάν, δεν έχουμε καταλάβει μάλλον, μπορεί 

και να κάνουμε λάθος, εάν οι δράσεις οι οποίες προτείνονται θα γίνονται, αν ο 

άνεργος θα έχει δικαίωμα, τέλος πάντων, να επιλέξει κάποια από τις τρεις 

δράσεις ή αν θα κάνει και τις τρεις δράσεις στη σειρά ή κάποιες ή αν θα 

μπορεί να επιλέξει δύο από τις τρεις, θα θέλαμε να μας το ξεκαθαρίσετε.  

  Τώρα σε ό,τι αφορά στο σχέδιο δράσης για τις ομαδικές 

απολύσεις με χωρική και κλαδική διάσταση, παρατηρήσαμε με κάποια ίσως 

απορία στον πίνακα που δείξατε μία διαφορά στο επίδομα που δίνεται για 

νέες θέσεις εργασίας μεταξύ της κλαδικής και της γεωγραφικής διάστασης.  

  Δηλαδή στη μία περίπτωση ήτανε 500, στην άλλη ήτανε 900 

ευρώ και το ίδιο παρατηρήσαμε, κάτι ανάλογο και στην περίπτωση της 
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επιδότησης για τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, 20 χιλιάδες ευρώ και 

30 χιλιάδες ευρώ.  

  Με αφορμή αυτή τη διαφορά που παρατηρήσαμε, θα θέλαμε να 

μας εξηγήσετε πώς προκύπτουν αυτά τα νούμερα στην κάθε περίπτωση και 

πώς προκύπτει και αυτή η διαφορά. Και το μέσο κόστος προτείνει ο κ. Γιάκας. 

  Τελείωσα τα σχόλιά μου σχετικά με την κατ’ εξαίρεση 

ενεργοποίηση. Αν θέλει να προσθέσει κάτι ο κ. Γιάκας θα το προσθέσει μετά 

φαντάζομαι.  

  Σχετικά με την Ετήσια Έκθεση, έχουμε λάβει και έχουμε 

διαβάσει με προσοχή το κείμενο που μας έχετε στείλει. Έχουμε κάποια σχόλια 

σχετικά με το αν η Έκθεση είναι αποδεκτή από εμάς ή όχι. Είναι το πρώτο 

στάδιο της διαδικασίας, το admissibility που λέμε εμείς. Υπάρχουν κάποια 

μικρά σχολιάκια σε αυτό το σημείο αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ τώρα για 

να μην κουράσω. Είναι ένα τυπικό ζήτημα. Θα σας τα δώσουμε και θα τα 

δούμε μαζί δηλαδή.  

  Τώρα, όταν θα μας στείλετε επίσημα την Ετήσια Έκθεση εμείς 

θα προχωρήσουμε στις διαδικασίες βάσει των Κανονισμών. Δηλαδή θα 

κάνουμε και τα ποιοτικά σχόλια αν υπάρχουν.  

  Στο θέμα της πληροφόρησης – δημοσιότητας, θα ήθελα να 

τονίσω και εγώ ίσως απλά για να ακουστεί ότι πράγματι έχουμε εγκρίνει το 

Επικοινωνιακό Σχέδιο, αλλά έχουμε συμφωνήσει ότι μεταγενέστερα θα 

υπάρχουν εξειδικευμένα μικρά Επικοινωνιακά Σχέδια. Να μην ξεχάσουμε 

όμως και την κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση που ήδη κάνουμε μέσα σε αυτό. 

Ευχαριστώ.    

Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, όχι ότι σας κούρασα. Καταρχήν 

πρέπει να πω το εξής και θα ήθελα να ζητήσω την προσοχή του κ. Κουκολιά 

ο οποίος μιλάει με την κα Παπαδημητρίου και επειδή θέλω να αναφερθώ στην 

κα Παπαδημητρίου θέλω την προσοχή σας.  

  Μιλήσατε περί μονοπρόσωπης Διαχειριστικής Αρχής. Ήδη ο 

Προϊστάμενός μου αναφέρθηκε στην ανάγκη της σωστής στελέχωσης, της 

σωστής οργάνωσης της Διαχειριστικής Αρχής. Αυτό είναι ένα πράγμα το 

οποίο δεν το λέμε τυπικά, το λέμε, το εννοούμε, υπάρχει θέμα εδώ. Ξέρω ότι 

το πιστεύετε και εσείς, όπως ξέρω ότι είσαστε το Υπουργείο Οικονομίας και το 
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Υπουργείο Οικονομίας έχει πολλά πράγματα να σκεφτεί και δεν είναι η πρώτη 

προτεραιότητά του το Πρόγραμμα.  

  Αυτό, μην μου απαντήσετε σε αυτό, το ξέρω, το ξέρουμε όλοι 

μας αυτό το πράγμα και ορθά δεν είναι θα έλεγα εγώ. Άρα λοιπόν το 

επαναλαμβάνουμε και ο Προϊστάμενός μου και εγώ, δώστε σημασία.  

  Για την Παπαδημητρίου την Κατερίνα, εγώ λέω ένα μπράβο, 

διότι μέχρι τώρα όχι μόνο σήμερα με την παρουσίασή της, αλλά και με τη 

συνεργασία κυρίως με όλους μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά κυρίως 

με την Εβίτα έχουν προχωρήσει οι δυο τους κάτι που σε άλλα Προγράμματα 

χρειάζονται τρία άτομα από κάθε πλευρά. Και το εννοώ για την κα 

Παπαδημητρίου. Αυτά είναι τα καλά τα νέα.  

  Τώρα πάμε για τα άλλα. Ήθελα μόνο να αναφερθώ γιατί 

αναφέρθηκαν ήδη οι συνάδελφοί μου στο θέμα που είπατε, που μίλησε η 

Ματθούλα η Τριανταφύλλου, για την απλοποίηση των διαδικασιών. Είναι κάτι, 

ένα τμήμα το οποίο και εμείς το επαναλαμβάνουμε σε κάθε Επιτροπή 

Παρακολούθησης, συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΚΤ, 

λέγοντας ότι για μας αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι οι διατάξεις 

εφαρμογής οι οποίες ρυθμίζουνε τους όρους υλοποίησης των 

Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Προγραμμάτων.    

  Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένας εθνικός Νόμος ο οποίος έχει 

ψηφιστεί, έχει καλώς, αλλά εφιστώ την προσοχή στις Επιτροπές 

Παρακολούθησης ότι σε έναν έλεγχο ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα εάν δεν 

τηρούνται οι διατάξεις εφαρμογής οι οποίες είναι εν ισχύ αυτή τη στιγμή.  

  Λογικά θα πρέπει κάποια στιγμή να υποβληθεί απ’ την ελληνική 

πλευρά μία πρόταση, να αναπροσαρμοστούνε οι διατάξεις εφαρμογής 

σύμφωνα με το νέο Νόμο. Όσο όμως δεν γίνεται αυτό, θα έρθει ο ελεγκτής με 

τις διατάξεις εφαρμογής στο χέρι, όχι με τον εθνικό Νόμο. Το λέω ή εν πάση 

περιπτώσει βρείτε κάποιον τρόπο πώς θα το αντιμετωπίσετε με τους ελεγκτές 

θα έλεγα, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

  Χώρια το ότι βεβαίως μέσα εκεί υπάρχουν και διάφορες 

διαφωνίες για όταν έρθει η ώρα της διαπραγμάτευσης στο θέμα των 

διατάξεων εφαρμογής. Αυτό. Να είστε καλά, ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Άλλο μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης; 

Το λόγο έχει η κα Χατζηαντώνη.  

κα ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ: Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε. Μια 

μικρή ερώτηση προς τον μελετητή, δεν πήρα το λόγο προηγουμένως γιατί 

προτίμησα να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τον πρώτο μελετητή, την πρώτη 

συστάδα μελετητών, όσον αφορά τις συνθήκες στις πυρόπληκτες περιοχές. 

Εάν κατάλαβα καλά αυτό που παρουσιάσατε βασιζότανε στα στοιχεία μέχρι το 

2001 και σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι το 2003.  

  Υπάρχει κάποια δεύτερη φάση της μελέτης η οποία θα καλύψει 

το διάστημα μετά τις φωτιές από το 2007 και αργότερα; Γιατί το λογικό θα 

ήταν να δούμε την κατάσταση μετά τα συμβάντα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια σύντομη απάντηση αν υπάρχει η δυνατότητα.  

Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Έχουμε να απαντήσουμε σε δύο σημεία. Ένα σημείο που 

ετέθηκε για το παράδειγμα για τους νέους γεωργούς και ένα σε αυτό. Για τις 

συνθήκες διαβίωσης πράγματι τα στοιχεία τα διαθέσιμα είναι του 2001 – 2003 

με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης, της SILK, η οποία έχει 

διευρυνθεί από το ΕΚΚΕ για να μπορέσουν να βγουν εκτιμήσεις κατά Νομό 

και για την μετέπειτα περίοδο και ιδιαίτερα μετά το 2007 έχουμε πολύ 

συγκεκριμένα στοιχεία για την οικοδόμηση, για τα δημογραφικά, για την 

ανεργία κάποια στοιχεία από τον ΟΑΕΔ.  

  Έχουμε, γι’ αυτό και γίνεται και η ποιοτική – ποσοτική έρευνα, 

για να μπορέσουμε από πολλαπλές πηγές συνδυαστικά να κάνουμε κάποιες 

εκτιμήσεις. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκεντρωτικά, εννοώ άμεσα και 

περιεκτικά στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης. Αυτό είναι γενικό πρόβλημα 

όμως για τις τοπικές μελέτες.  

  Τυχαίνει τώρα το SILK να μπορούσε να εφαρμοστεί σε επίπεδο 

Νομού. Δεν θα είχαμε συνθήκες διαβίωσης και φτώχειας κτλ. ειδάλλως για 

τους Νομούς, για τους οκτώ Νομούς.   

κ. ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ: Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό ότι ιδιαίτερα στο 

δεύτερο παραδοτέο που θα δοθεί υπάρχουνε υπηρεσίες οι οποίες εξάγουνε 

στοιχεία με μία χρονική απόσταση, οπότε ιδιαίτερα για θέματα 

επιχειρηματικότητας, για θέματα που αφορούνε τη λειτουργία υπηρεσιών στον 

τομέα της εργασίας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στην 
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πορεία της μελέτης και καλύπτουν και το έτος, το κρίσιμο έτος αναφοράς το 

2007 αλλά ενδεχομένως και το 2008, όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να 

υπάρχει μια επικαιροποίηση.  

  Πράγματι υπάρχει και μία ιδιαίτερη απογραφή που αφορά τον 

αγροτικό χώρο η οποία όμως επειδή φέτος διεξάγεται δεν θα είναι στη 

διάθεσή μας παρά σε έναν πολύ μελλοντικό χρόνο. Εάν κάποιες εκτιμήσεις 

μας δοθούνε και από αυτήν.  

  Και για να τοποθετηθώ και για την παρατήρηση της Επιτροπής, 

η οποία είναι και αυτή σημαντική, όντως η μελέτη αυτή τη στιγμή είναι στο 

στάδιο της διατύπωσης αναγκών και προτάσεων. Ουσιαστικά όταν θα 

προβούμε σε μία εξειδίκευση θα λάβουμε υπόψη και τις παραμέτρους του τι 

χρηματοδοτείται και από κάθε Ταμείο και πώς μας δίνει αυτό δυνατότητες 

ώστε να προχωρήσει και ο συνολικός σχεδιασμός στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

  Επιπρόσθετα τα στοιχεία και η προσπάθειά μας σήμερα να 

δείξουμε μία οπτική ανάγνωση που αφορούσε επιπτώσεις, ανάγκες, 

προτάσεις, είναι στοιχεία που θα συντελεστούν στο πλαίσιο του δεύτερου 

παραδοτέου της μελέτης, οπότε μετά θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των 

σχεδίων δράσης.  

  Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε και 

να πούμε ποιες προτάσεις και ποια χαρακτηριστικά από τις εκτιμήσεις που 

δώσαμε, κάποιες εκτιμήσεις, θα συνθέσουν τα οριστικά σχέδια δράσης. 

Εντούτοις όντως είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή, ιδιαίτερα για τη 

συνολική εκτίμηση των πορισμάτων που θα έχει το δεύτερο παραδοτέο, και 

πώς από αυτό θα παραχθούν τα σχέδια δράσης, γιατί αυτά πρέπει να 

ακολουθούν και να εντάσσονται αλλά και να ακολουθούν το σκεπτικό που 

διέπει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Και αυτό είναι μία πολύ σημαντική 

παράμετρος και μία κατεύθυνση για μας καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.  

  Σας ευχαριστούμε και για την επισήμανση που κάνατε νωρίτερα.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλο μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης που 

θέλει να λάβει το λόγο; Ο κ. Κοκκινασίδης έχει το λόγο.  

Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΣΙΔΗΣ: Από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Στο πλαίσιο των 

τριών σχεδίων δράσης που παρουσιάσατε και όσων θα ακολουθήσουν, 
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θέλαμε απλά να επισημάνουμε ότι είναι σωστό να ληφθεί μέριμνα ειδικά για 

τις γυναίκες οι οποίες πλήττονται περισσότερο και πρώτες από μία τέτοια 

οικονομική κρίση και κυρίως στην ανεργία.  

  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Ισότητας είναι στη διάθεσή 

σας να παράσχει κάθε πληροφορία και για την εξειδίκευση περαιτέρω αλλά 

και ενσωμάτωση δράσεων που θα προωθούν την ισότητα στο συγκεκριμένο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ ευχαριστώ. Εύστοχη η παρατήρηση. Υπάρχει κάποιο 

άλλο μέλος που θέλει να τοποθετηθεί; Δεν βλέπω κάποιο, οπότε νομίζω 

μπορούμε να κλείσουμε και αυτή την ενότητα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω 

όλους καταρχήν για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, ειδικά την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει κάτι άλλο;  

κ. CECILIO: Μία παρατήρηση. Είχα πει ότι δεν θα παρέμβω αλλά να κάνουμε 

μία διευκρίνιση σε δύο σημεία για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης και την 

ενεργοποίηση. Βεβαίως θα πρέπει επισήμως να εγκριθεί από την Επιτροπή 

ως κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση γιατί το Πρόγραμμα έτσι προβλέπει. Με την 

κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση, το κάνουμε αυτό για κάτι που είναι στο 

Πρόγραμμα, για να μην υπάρξει πρόβλημα και να μην φθάσουμε σε μη 

επιλέξιμες δαπάνες μετά.  

  Η κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση πρέπει να εγκριθεί επισήμως από 

την Επιτροπή Παρακολούθησης και να υποβληθεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, αυτό είναι το αίτημα, για να αρχίσουμε να μετράμε την περίοδο της 

επιλεξιμότητας από την στιγμή που θα υποβάλλετε το αίτημα στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Είναι τυπικό αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί αργότερα μπορεί να 

έχετε προβλήματα με τους ελεγκτές οι οποίοι θα σας λένε ότι αυτό δεν είναι 

καθόλου επιλέξιμο. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη νομιμότητα των πράξεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά τους, 

ειδικά την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποια προφανή 

σημεία τα οποία θα ανταποκριθούμε, όπως για παράδειγμα η στελέχωση της 

Επιτροπής μας, της Διαχειριστικής Αρχής. Από την άλλη μεριά υπάρχουν 

κάποια σημεία τα οποία, ορισμένες παρατηρήσεις που έγιναν στις οποίες 

ενδεχομένως χρειάζεται να δοθεί μια απάντηση. Και εδώ θα δώσω την 

ευκαιρία και στην κα Παπαδημητρίου αλλά και στον ΟΑΕΔ, εφόσον το 
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επιθυμεί, στους εκπροσώπους, να πάρουν το λόγο και μετά θα περάσουμε 

στο σχέδιο αποφάσεων και τα συμπεράσματα.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω από το τελευταίο σχόλιο του 

κ. Cecilio. Ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Το έχουμε ξανασυζητήσει, πώς 

αυτά τα σχέδια δράσης τη στιγμή που δεν είναι μέρος του Προγράμματος θα 

είναι επιλέξιμα σε σχέση και με το άρθρο, δεν θυμάμαι, του Κανονισμού που 

ζητά ενδεχόμενη αναθεώρηση κτλ.  

  Έχουμε λοιπόν συμφωνήσει και διορθώστε με ότι αυτά τα 

σχέδια δράσης μόλις εγκριθούν απ’ την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

τελειοποιηθούν κατά το δυνατόν, γιατί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ θα είναι το 

τελικό μας το κείμενο, θα σας τα στείλουμε και αυτά με μία επιστολή σας θα 

αποτελέσουνε μέρος του Προγράμματος. Αν θυμάμαι καλά κάτι τέτοιο έχουμε 

πει σε επικοινωνίες μας, ότι με ένα γράμμα σας θα αποτελέσουν τα σχέδια 

δράσης μέρος του Προγράμματος. Θα έχουνε δείκτες, θα έχουν τα πάντα.  

  Οπότε αυτό προβλέπουμε να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε 

πριν τον Ιούλιο που όλοι περιμένουμε την ενεργοποίηση. Άρα το έχουμε 

υπόψη μας και θα ανταποκριθούμε στους χρόνους.  

  Ένα πολύ γρήγορο σχόλιο στα σχόλια της κας Αγαλιανού, για τα 

οποία ευχαριστούμε πολύ, θα τολμήσω να πω ότι κάποια ερωτήματα που έχει 

η ίδια είναι και δικά μας ερωτήματα, έχουνε προκύψει. Να δώσουμε το λόγο 

στον ΟΑΕΔ αν θέλει να τοποθετηθεί για τη διαφορά στις τιμές, στον 

προϋπολογισμό, στις επιχορηγήσεις γιατί αυτό είναι μέρος του 

προϋπολογισμού των δράσεων και είναι πολύ σημαντικό συστατικό.  

  Άρα εκεί θα θέλαμε τη γνώμη του ΟΑΕΔ, αλλά πριν απ’ αυτό θα 

ήθελα να πω, για να καταλάβω και εγώ και συγνώμη αν δεν έχω καταλάβει 

σωστά, νομίζω ότι για το θέμα του retention, μάλλον για την εφαρμογή των 

διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων στο θέμα του Κοινωνικού Ταμείου, 

είχαμε συμφωνήσει στην προηγούμενή μας συνάντηση εργασίας ότι θα 

λαμβάναμε κάποια σχόλια γραπτώς από σας που θα κάλυπταν όλες τις 

δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου και που θα ήτανε και μία ομπρέλα επί τη 

ευκαιρία και για τις δράσεις των άλλων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, γιατί 

είναι κοινή η εφαρμογή. Νομίζω ότι θα ήτανε καλό να τα έχουμε και γραπτά, 

πάντα ένα γραπτό κείμενο διευκολύνει περισσότερο.  
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  Άρα αυτό το έχουμε νομίζω, το περιμένουμε από σας και επίσης 

κάποια σχόλια που είχαμε κάνει και για τον μηχανισμό, αλλά νομίζω ότι γι’ 

αυτό κάτι έχει γίνει. Ήτανε νομίζω από τη μεριά σας.  

  Η Ετήσια Έκθεση, βεβαίως εγκρίνεται εδώ πέρα και θα δούμε 

και τα σχόλια μαζί με την κα Αγαλιανού. Πολύ γρήγορη η απάντηση για τα 

πράσινα επαγγέλματα σε σχέση με τις ενδεικτικές δράσεις κτλ. Δεν είναι 

προαπαιτούμενο, για να λειτουργήσει η δράση. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα 

έχουμε προγραμματίσει επαφή με το ΕΚΕΠΙΣ, μόλις δρομολογηθεί η 

υλοποίηση αυτής της δράσης θα έρθουμε σε επαφή με το ΕΚΕΠΙΣ για να 

δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό τον τομέα. 

  Πολύ γρήγορα. Ως προς τις κρατικές ενισχύσεις και γι’ αυτό που 

ελέχθη, ήδη στα σχέδια δράσης αναφέρουμε ποια δράση θα πάει με de 

minims και ποια όχι, αλλά περιμένοντας και τα δικά σας σχόλια για το 

retention, θα τα δούμε και θα το εξαντλήσουμε το θέμα περί κρατικών 

ενισχύσεων, γιατί και εμείς ξέρουμε ότι είναι σημαντικό και το έχουμε στα 

υπόψη μας.  

  Για τους δείκτες αποτελέσματος ήδη προείπε και η ΕΥΣΕΚΤ η 

κα Κούκουλα ότι θα συνεργαστούμε και μαζί τους και με την ΕΥΣΣΑΑΠ, να 

ολοκληρώσουμε πέρα από τους δείκτες εκροής και τους δείκτες 

αποτελέσματος. Άρα και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη στα υπ’ όψιν 

και αν μου επιτραπεί να δοθεί ο λόγος στον ΟΑΕΔ για να μας απαντήσει.    

Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ: Όσον αφορά στις ενισχύσεις θα δοθούν με βάση τον 

Κανονισμό de minims. Η διαφορά που υπάρχει στο ύψος της ενίσχυσης 

μεταξύ της χωρικής και της κλαδικής διάστασης οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι, που προέρχονται από την κλαδική διάσταση 

είναι εργαζόμενοι – άνεργοι υψηλών προδιαγραφών, με υψηλά προσόντα, με 

μεγάλη προϋπηρεσία που η ένταξή τους στην αγορά εργασίας πρέπει να 

συνοδεύεται με ενισχύσεις που μπορούν να κάνουν τις επιχειρήσεις να τους 

προσλάβουν, γιατί η ένταξή τους στην αγορά εργασίας πρέπει να συνοδεύεται 

και με τα υψηλά στάνταρ που αυτοί διαθέτουν.  

  Συνεπώς, αν υπολογίσουμε την ενίσχυση ως τμήμα του 

μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, θα είναι περίπου η ίδια και στις 

δύο παρεμβάσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Γιάκας έχει το λόγο.  

Κ. ΓΙΑΚΑΣ: Ευχαριστούμε τον ΟΑΕΔ, κύριε Γενικέ γι’ αυτά, αλλά ήθελα να 

ρωτήσω το εξής: υπάρχει, εννοώ έχουμε κάποιο τρόπο θεσμοθετημένο αυτό, 

δηλαδή το πώς ορίζεται; Συγκεντρώνεται κάποια στιγμή το Διοικητικό 

Συμβούλιο ας πούμε και βγάζει την απόφαση ότι θα είναι 900 ευρώ ή 500 

ευρώ; Υπάρχει κάποιος τρόπος που βγαίνει, που προκύπτει αυτό το πράγμα;  

  Έχει σημασία να ξέρουμε διότι μια απ’ αυτές τις μέρες που 

είμαστε εδώ πέρα αυτή τη βδομάδα κάτι άλλο υπέπεσε στην αντίληψή μας 

που είναι μια μονομερής απόφαση ενός ατόμου που ορίζει ένα μεγάλο ποσό 

για κάποια έτσι, επιμίσθιο ας το πούμε. Ρωτάω λοιπόν στην προκειμένη 

περίπτωση αν είναι με κάποιον τρόπο κατοχυρωμένο, θεσμικά 

κατοχυρωμένος ο τρόπος με τον οποίον καταλήγετε στα ποσά αυτά.  

Δ. ΜΠΟΥΓΙΑΚΛΗΣ: Ο ΟΑΕΔ με βάση το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε από το ’82 μέχρι σήμερα, υποβάλλει πρόταση για προκήρυξη 

και με βάση το θεσμικό πλαίσιο ο ΟΑΕΔ ορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους 

και τις διαδικασίες. Μέσα στις προϋποθέσεις και στους όρους είναι και το 

ύψος της ενίσχυσης και με βάση αυτή την πρόταση έρχεται η κανονιστική 

πράξη η οποία καταρτίζει το Πρόγραμμα.  

  Συνεπώς, κανένα μονομελές όργανο ή ακόμη χειρότερο κανένας 

παράγοντας δεν μπορεί να ορίσει οτιδήποτε, παρά μόνο το θεσμοθετημένο 

από το 1982 όργανο που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ, υποβάλλει 

την πρόταση και αυτή η πρόταση, αν γίνει αποδεκτή, γίνεται κανονιστική 

πράξη.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σχόλιο; Ερώτηση;  

κ. CECILIO: Επάνω σε αυτό το θέμα των ποσών, άκουσα πολύ προσεκτικά 

την εξήγηση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι στο κλαδικό επίπεδο θα 

έχουμε υψηλά προσόντα ενώ στο άλλο θα έχουμε χαμηλά προσόντα. Δεν 

μπορεί να υπάρξει αυτό ως επιχείρημα απόλυτα.  

  Μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει πρόσκληση, υπάρχει 

πρόσκληση για προτάσεις, αλλά δεν μπορεί, θα πρέπει να υπάρξουν 

διαφορετικές αμοιβές για διαφορετικά προσόντα. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή 

γιατί να μην υπάρξει η ίδια υποστήριξη και στην κλαδική, όπως στην χωρική, 

διάσταση, για τα ίδια προσόντα. Δεν πρέπει δηλαδή να γίνεται διαχωρισμός 



2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – 10/6/2010 

  71/73

μεταξύ κλαδικής και χωρικής διάστασης, παρά μεταξύ διαφορετικών 

προσόντων.   

 

IV. Σχέδιο Αποφάσεων Συμπερασμάτων Επιτροπής Παρακολούθησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από αυτά τα σχόλια, νομίζω αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, 

μπορούμε να προχωρήσουμε στο τελευταίο μέρος της συνεδρίασης που 

αφορά το Σχέδιο Αποφάσεων Συμπερασμάτων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης. Θα πάρει ένα – δυο λεπτά να γίνουν κάποιες 

τροποποιήσεις στο κείμενο που υπάρχει. Ζητώ την υπομονή σας, ξέρω ότι 

είναι δύσκολη ώρα για όλους, ιδίως αυτούς που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί να 

εργάζονται.  

  Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ένα Σχέδιο Αποφάσεων. Θα μας το 

διαβάσει ο κ. Κουκολιάς.  

Κ. ΚΟΥΚΟΛΙΑΣ: Αποφάσεις – Συμπεράσματα της 2ης συνεδρίασης 

Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό 

Αποθεματικό Απροβλέπτων». Τυπικά στην πρώτη παράγραφο αναγράφεται η 

σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης και η ημερήσια διάταξη.  

  Η Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. τάδε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και η οποία αντικαταστάθηκε 

με την νεότερη απόφαση του Υφυπουργού, συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση 

στο συγκεκριμένο τόπο.  

  Η ημερήσια διάταξη, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση, ένα 

εισαγωγικό μέρος με τις επιμέρους παραγράφους, δύο υλοποίηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, τρία τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

  Στη συνέχεια στη συνεδρίαση αναφέρεται ότι παρέστησαν 29 

μέλη με δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το συνημμένο κατάλογο των 

συμμετεχόντων. Στον ίδιο κατάλογο παρουσιάζονται και τα μέλη χωρίς 

δικαίωμα ψήφου καθώς και οι παρατηρητές. Επιβεβαιώθηκε η απαρτία των 

μελών δεδομένου ότι από τα 41 μέλη παρέστησαν τα 29. 

  Προχωρήσαμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Η 

Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ομόφωνα την ημερήσια διάταξη. 
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Δεύτερον: έγκριση των πρακτικών της 1ης συνεδρίασης. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης ενημερώθηκε και εγκρίνει ομόφωνα τα πρακτικά της 1ης 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

  Τρία: έγκριση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη 

συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Τέσσερα: παρουσίαση και 

ενέργειες έναρξης υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό 

Αποθεματικό Απροβλέπτων». Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης 

ενημερώθηκαν για την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις 

ενέργειες για την κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση.  

  Πέντε: εξειδίκευση Προγράμματος. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης ενημερώθηκε για τα σχέδια δράσης βάσει των οποίων θα 

γίνει κατ’ εξαίρεση ενεργοποίηση. Τα σχέδια δράσης θα εξειδικευθούν βάσει 

των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως θα περιληφθούν στις προκηρύξεις του ΟΑΕΔ.  

  Έξι: κριτήρια επιλογής πράξεων. Η Επιτροπή Παρακολούθησης 

ενημερώθηκε και ενέκρινε τα γενικά κριτήρια ένταξης πράξεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που αφορούν τις πράξεις της κατ’ εξαίρεση 

ενεργοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι δαπάνες των οποίων 

θεωρούνται επιλέξιμες από την ημερομηνία αποστολής των σχετικών 

συμπερασμάτων Απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.    

  Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τη Διαχειριστική Αρχή να προβεί στην 

περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων μετά την ολοκλήρωση των δύο μελετών. 

Η εξειδίκευση των κριτηρίων θα λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των μελών 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες 

θα πρέπει να αποσταλούν στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού εντός μηνός 

από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των δύο μελετών.  

  Έβδομον: δημοσιότητα – Επικοινωνιακό Σχέδιο. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης έλαβε γνώση του περιεχομένου του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου για τη δημοσιότητα, το οποίο βάσει των παρατηρήσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προσαρμοστεί ανάλογα.  

  Όγδοον: αξιολόγηση. Η εκπρόσωπος της ΕΥΣΕΚΤ αναφέρθηκε 

στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΚΤ, στη λειτουργία της, στους 

βασικούς της στόχους και επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα εκπροσώπησης της 
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Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων 

στην Επιτροπή Αξιολόγησης.  

  Ένατον: Ετήσια Έκθεση του 2009. Η Επιτροπή 

Παρακολούθησης έλαβε γνώση για την Ετήσια Έκθεση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος και ενέκρινε το περιεχόμενό της.  

  Η Επιτροπή Παρακολούθησης τυπικά εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό 

της να υπογράψει τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα. Αυτή είναι η 

διαμόρφωση των αποφάσεων. Αν υπάρχει κάποια παρατήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Παρατήρηση;  

κ. CECILIO: Μία μικρή διόρθωση στα συμπεράσματα που διάβασε ο κ. 

Κουκολιάς για την επιλεξιμότητα των δαπανών. Είναι το άρθρο 56 και θα 

διαβάσω για να ακουστεί. Από την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή και 

όχι τη σημερινή. Είναι μια μικρή διάκριση, ίσως αν θέλετε μπορείτε να 

διορθώσετε για να είμαστε όλοι σύμφωνοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνούμε;  

Φ. ΔΑΛΑΒΕΡΗ: (Μιλάει εκτός μικροφώνου). Νομίζω ότι διαβάσατε έγκριση 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης Υπουργικής Απόφασης.  

Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ήταν ενημέρωση για την αντικατάσταση ουσιαστικά 

δηλαδή. Ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή 

σας στη συνεδρίαση και κυρίως την μονοπρόσωπη αλλά πολυδιάστατη 

Διαχειριστική μας Αρχή. Σας εύχομαι καλό απόγευμα.  

 

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 


